
https://www.facebook.com/RRISDPTA/videos/726782084574762  
  
��� � 6 RRISD సూ�� బ� �� ట��ీ�  అభ���� �� రం ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� PTA ల�ే హ� ��  
�ేయబ��ం�� 
  
**** ట�� ����ప�� / అను�ా��ల� స�యం��లకం�ా సృ�ి�ంచబ��న� అ� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ఖ��తత�ం �� 
ఇవ�బడల�దు. **** 
  
  
�భ �ాయంత�ం. మ��య� ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� PTA ల సూ�� బ� �� ట��ీ�  అభ���� �� ర� 6 క� �ా�గతం. ��ను ��ం� 
�ా� ISD ����� ఆ� PTA ల అధ��డ� ���హ� �ి���, ఏ అభ����� ల��� �ాజ��య �ా���� ఆ���ంచ� �ాణ�జ��తర 
���-���ా� ��య� ���������ా� అ�� �ి��ష� . PTA �క� ��ం� �ా� ISD ����� వ����గత PTA ��యక�ల ��యక�ల�ే 
ఆ���ంచబ��న ఆ��పణల గ���ం� �ెల�సు. ����� �ిట�ఎ సూ�ం�న ల��� �ాస�వ���న అట�వంట� ఆ���లను ��ంచదు 
ల��� మద�త� ఇవ�దు. మ��య� ఎ��కలక� �ిట�ఎ ��� ట��ా� �ాట�ంచ� �ా���� ��ంట�� ఆ���� �ాల� ఆ�ే�ం��ర�. ��ను 
ప�న�ావృతం �ే�ా� ను, �ిట�ఎ అభ�ర�� లను ఆ���ంచదు. ��ను మ� ప��ే�క అ�థులను �ా�గ�ం��లనుక�ంట����ను. ట��ా�� 
�ిట�ఎ అధ��డ� సు� ��న�� మ��య� ట��ా�� �ిట�ఎ నుం�� ట��ా�� �ిట�ఎ �ీ��  స���� ప����� ��� ��బ��ి. ఈ ��� 
ఇక�డ ఉన�ందుక� ధన��ా��ల�. మ� ���య�ాద క�ట� అ�� అ���స సంఘ�లను సూ�సు� ం��. మ��య� ఈ �� ర� ల 
ప�శ�ల� మ� సంఘం నుం�� �సు��బ��� �. �క� �ె��ినట�� �ా, PTA �ేశంల�� ప��ాతన మ��య� అ���ద�  �ిల�ల 
���య�ాద సంస� . మ� �ిల�ల ��సం �ా��ంచ����� క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంఘ�లను �మగ�ం �ేయడం మ��య� శ���వంతం 
�ేయడం ����ా ప�� �ిల�ల �ామ�ా� ��� ��య��ట� �ేయ�ల�� ల��ం��. �ిల�ల�� స� క�ట�ంబ�ల� ఈ �� ర� ను ప�త��ం�ా 
అల��� ���ా�� �ే�ా� య� మ� �ాల�� ���ా���� గ�ర��  �ేయ����� దయ�ే�ి నను� అనుమ�ంచం��. ప�� ఒక�ర� తమను ��మ� 
వృ��పరం�ా �ర���ం��ల�, మ� �ాలంట�ర�ను మ��య� ఒక����కర� ��ర�ంచు���ాల� ��మ� ఆ�సు� ���మ�. అంత�ాయం 
క���ం�ే ప�వర�నను ��మ� గమ�ం�నట���ే ��చ���క ఇవ�బడ�త�ం�� మ��య� అ�� ��న�ా���ే ప�వర�న 
ప��ష���ంచబడ�త�ం��. ప�� ఒక�ర� ��ర మ��య� ���హప�ర�కం�ా ఉంట�ర� ��మ� ఆ�సు� ���మ�, త����ా ఈ ��� 
మనక� సమ���ర ��ష� ఉంట�ం��. ����� ��ను మ� ����� �ిట�ఎ అడ����ీ �ౖె� ��థ� ల���న�్ ను � మ�ందు 
ఉంచుత����ను. 
  
హల�. ఈ ��� మ��� �ే��నందుక� అభ�ర�� ల�, ��క�ల� మ��య� మ� ��ం� �ా� ISD ����� �ాలంట�ర�క� ధన��ా��ల�. ��ట� 
�� ర� క� ��ను ట�ౖ� ��ప� �ా క��� ఉంట�ను. ఈ �� ర� ల ��సం మ� �డ��ట� మ��య� మ���� �ల��� క� �మ��� 
ప��చయం �ేయడం �� ��రవం. ��మ� �ల�� ��ంట�� ట��ా����  గ����ంచద��న మ��య� ��ా� త ఓటర� �����ర�ం మ��య� 
కమ���ట� re ట��� ��యక��ాల�. ఆ�� అ�� సంఘ�ల� మ��య� �ాఠ�ాల �ల�� లల� ప��ాతర��త సమగ� కమ���ట� 
ఓటర� మ��య� ��గ�ా�మ� �ార�క�మ�లక� ��యకత�ం వ��సు� ం�� మ��య� అ�వృ���  �ేసు� ం��. ఆ�� ప�మ�ఖ ఓటర� 
ఎం��� ��ం� సంస�ల� ఈ���ట� మ��య� �ే��కల �క� మ�డవ సంవత�రం వ�వ�ా� పక ��యక��ాల�. ల�ట�న��్ �ాంస�ృ�క 
సల���ర��ా ���� �ల�� 2017 ల� VOCES �ేజ� ను సహ-�ా� �ిం��ర�, ట��ా�� ��� కంట��ల�� కమ���ట�లక� 
ల�ట�న��్ ఓటర� �స�రణ అ�� అంశం��ౖ క�మం తప�క�ం�� ప�ద���సు� ���ర�. ఆ�� అ��క �ార�క�మ�లల� ఓటర� �����ర�ం 
మ��య� చ��త� అ�� అంశం��ౖ ప����� మ��య� �ా�న��� . య���జ� ల� ��గ��ల� ����  �ా�� ల�� స� ఆ�ి�� ��ా ంతమం�� 
���య� �ార�క�మ�లల� ఆ�� ప��ాతర��త ఓటర� ��యక��ా��ా క��ిసు� ం��. అభ���� �� ర� లక� తన సమయ��� 
మ��య� ��ౖప�ణ���� అం��ం�నందుక� ��మ� �ల�� క� ధన��ా��ల�. మ��య� ����� అభ�ర�� ల� � మం� �ేత�ల��  
ఉ���ర�, ��మ� �ల��. 
  
ట���ౖ� �� రమ�� �డ��� �ేయ����� ఆ���ం�నందుక� PTA ల �క� ��ం� �ా� ����ల�� ధన��ా��ల�. సూ�� ���ి� ��� 
బ� �� ఆ� ట��ీ�� వంట� �ా�ా�లయ��� చ���సు� న�ప��డ� ��మ� బ��ల�� ఓట�ం� గ���ం� చ���సు� ���మ� మ� ����క�లక� 
గ�ర��  �ేయ����� ఈ �ణం ��ట��ం��లనుక�ంట����ను. �ౌ� బ��ల�� ఓట�ం� అ���� అధ��డ� ల��� �ాం���� మ��య� 
�ాం���షన� �ా�ా�లయ���� ఓట� ��యడం వంట� మ� ప���న ఎ��కలక� తరచూ జత�ేయబ��న అ���ార�లక� ఓట� ���� 
ప����య. ఆరవ �ా� నం, ర���� �న��� �ా�న�్, ట�ఫ� ���� ���స�, �ే�� � �ి�� మ��య� ����ి��� గ�ం���ా అభ�ర�� లంద���� 
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ప��చయం �ేయ�లనుక�ంట����ను . అభ�ర�� లక� ఒ���క����� ��ండ� ���ాల అభ���� ���� ��ం� ఇవ�బడ�త�ం�� మ��య� 90 
��కం� మ���ంప� ప�కటనల� ఇవ�బడ�త�ం��. ప�� ప�శ�క� సమ���నం ఇవ������ �క� ఒక ��షం ఇవ�బడ�త�ం��. � 
సమయం మ����ినప��డ� మ� ట�ౖ� ��ప� 30 ��కన�  మ�ర�్ వద�  పసుప� �ార�� ను మ��య� ఎర�ప� �ార�� ను ఉంచు��ర�. 
అభ�ర�� ల� తమ ప�త�ర�� ల��ౖ వ����గత ��డ�లక� దూరం�ా ఉండమ� ��ర��ర�. ఒక అభ���� �ా�� ��� ��ా ప�తను ��ల���న 
సందర�ంల�, �ర� ఈ �� ర� ను త�ర�ా ����� న�దు �ేయమ� ��మ� ��ర�త����మ�. ��� ఇ��� ను ����� ప���శ��ట��న 
త�ా�త �ర� త�ి�న ప�శ�లక� సమ���నం ఇవ������ అనుమ�ంచబడ�త�ం��, సమయం అనుమ�సు� ం��. ��మ� బ��ల�� 
క�మంల� ప�శ�లను అడ�గ���మ� మ��య� ప���ా�� ఎవర� ��ా రం��ా� ర�. ర���� �న��� �ా�న�్, �స�� �ా�న�్ నుం�� ��ండ� 
���ాల ప�కటన�� ��ా రం���� ం? 
�స�� �ా�న�్ �ర� ��� అ� మ��� �ేయగ����ే, దయ�ే�ి. 
  
��ను క�సం భయంకర���న అనుభవ�� �ౖెన �ాజ��య ��యక����ా నను� ఇప�ట��� ��ల���సు� ���ను, �ా� ధన��ా��ల�. 
సమ�హం�� మ�ట�� డట���� మ��య� ఈ ��సుల� �ాల�� న� ���� సమస�లను ప��ష���ంచ����� ఈ అవ�ాశం ఇ��నందుక� 
PTA �� ��ల� ధన��ా��ల�. �ౌ� బ��ల�� ను �ర� ప��ా� �ం�నప��డ� �ర� �జం�ా స���న�ార�, ఎందుకంట� ఈ ����ష�  జ�� 
�వ�� బ��ల�� �క� �వ�� ���ల�� �వ�� అంశం �ావచు�. �ాబట��  ప�జల� దృ�ి�  ��ట�డం మ��య� సమయం గ���ం� 
�ెల�సు��వడం మ��య� ����� కట�� బ�� ఉండటం ��ల� మ�ఖ�ం. అక��ే ఉం��, బ�� అంట� ��ను ఓటర�క� �ెబ�త����ను. 
�వ�� వరక� అక��ే ఉం���� ం��. ��మ� మ� సమయ��� మ��య� ఒ����� ��ట��ం�ే �ధం�ా ఖర�� �ే�� �షయంల� �ల��  
�ేసు� న� �షయ�ల పరం�ా చ���ంచ����� మ�క� ���� మ�ఖ����న �షయ�ల� ఉ���� మ��య� ఇ�� ��ల� మ�ఖ����న��. 
��ను ఈ �షయంల� �ౖెన�� �జ���న �ాంప����క, �ాంప���య�ాద స�రం వల� ప�ద���సు� ���ను. ఆ���కం�ా ��ల� 
�ాంప����కం�ా ఉం��ల���� �� ఉ�ే�శ�ం, బ�� � ల�ౖ� మ��ట� ఆర���ౖజ�ష� వంట� అ�� ఉగ��ాద గ��ప�లను, ��� మ�������  
మ��య� అణ�-వ����క క�ట�ంబ �షయ�ల�� ��ాక��ంచడం మ��య� ��మ� ఒక ������ �ేశం అ� మ� ����ర�� లక� ����� 
����� �ెప�డం. �ార� ఇప�ట��� �ా�� ination హ �క� ప����, �ా�� �ద� �త�ం మ��య� �ాస��ా��� �ార� ఆ ల���ల ��సం 
ప� �ేయ����� �ిద�ం�ా ఉన� �త�ం ����ా మ�త��� ప���తం �ేయబ��� ర�. మ��య� ����� ��ను �� సమయ��� ����� 
ఇ�ా� ను. 
  
ఇప��డ� మనం ట�ఫ� ���� ���స� నుం�� �ంట�మ�. Ms ���స� �క� ��ండ� ���ాల�. 
  
అదు�తం. ధన��ా��ల�. �భ �ాయంత�ం అంద����. �� ��ర� ట�ఫ� ���� ���స�. ��ను ����ప� ఒక ద�ాబ�ం �ాట� ��ం� 
�ా� ల� ������త��ా ఉ���ను. ��ను ����� మ��య� ట����క� ఎడ����ష�, మ����ట�ం� ����ష�ం�ా ������ా� ను. �ాబట��  ��ను 
య�వక�ల పట�  మక��వ చూప�త����ను. ��ను �ద� పట�  మక��వ క��� ఉ���ను మ��య� ��ను సూ�� బ� �� ��సం 
నడ�సు� ���ను ఎందుకంట� ��ను ప�భ�త� �ద� గ���ం� శ�ద�  వ���ా� ను మ��య� మ� �ా� �క సమ�జం గ���ం� ��ను శ�ద�  
వ���ా� ను. ��ను �జ���� ��ం� �ా� ISD �ాఠ�ాలల ఉత���� మ��య� ��ం� �ా� ���సూ�ల��  సంవత��ా��� గ���ంచద��న 
��ండ��ార��  ఉ�ా���య����. �ల��  �ా�ప� ం�ా ఉన� �ాఠ�ాలలక� మ��య� �ల��  �ా�ప� ం�ా ఉన� ����ర�� లక� ఈ���ట��� �� 
ఇవ�గల�ా�. ��ం� �ా� ISD ఒక ��ప� �ాఠ�ాల �ల��  మ��య� ప�� ������� ��తంల� �జయవంతం �ావ����� �ా��� �ిద�ం 
�ే�� బల���న అ���స అనుభ�ా��� అర�� డ� ��ను నమ��త����ను. ��మ� ����ర�� లంద���� బ��ా ��వ �ేయడం ల�ద� ��ను 
ఆం�ోళన �ెం��ను, మ��య� �భ�ార� ఏ�టంట� ���� �ేయగల �ామర��ం మ�క� ఉంద� ��ను ���సు� ���ను. ��ను మ�డ� 
��ద�  సమస�ల� మ��య� �ా� � �ార� ల��ౖ నడ�సు� ���ను. ��ను ���� ఈ���ట���ౖ నడ�సు� ���ను. అందువల�  ��ల� �ార��  ��మ� 
ఈ ఉన�త �ా� � ���జ�ంట�షన�ను చూ�ా� మ� మ��య� ��ను ���� �భ�ంచబ��న �ేట�ను చూడటం 
��ా రం�ం��లనుక�ంట����ను, త����ా ��మ� నల�ప� మ��య� ��ధుమ ����ర�� ల�, ఇం���� ల�ర�ర�్, ప��ే�క �ద� 
����ర�� ల�� స� మ� అట�డ�గ� జ����క� ఎల� ��వల� అం��సు� ���� �ెల�సు��వచు�. , �ౖె��� ���య� ��వలను �ీ�క��ం�ే 
����ర�� ల� మ��య� మ����. ��ం� �ా� ISD ల� ���� ప��ష���ంచ����� మ�క� ఆ���క మ��య� �ిబ�ం�� వనర�ల� 
ఉ���య� ��ను నమ��త����ను. గమ�క�ా ఇ�� ప��ాతర��త జ��, మ��య� �ిల�ల� ఎర�ప� ల��� �లం �ాద� ��ను 
�ె�ా�లనుక�ంట����ను, �ాబట��  ��మ� ప�� �డ�క� బ��ా ��వ �ేయ��. ��ను కమ���ట� �����ర�ం �క� ����క��ౖ క��� 
నడ�సు� ���ను. ��ను గత మ�డ�న�ర సంవత��ాల��ా ����ప� ప�� బ� ర��  సమ����ా��� �జరయ��ను. అక�డ ��ను 
గమ�ం�న�� ఏ�టంట�, అ� బ��రంగ �ా�ఖ�ల� ప���ా�� ఒ�� రక���న సమస�ల�, మ��య� ప��స�ం��ం�ే మ��య� 
�ారదర�కం�ా మ��య� జ�ాబ������ా ఉండట���� మ��య� ప�� �������� ��ా� ��ంచు��వ����� ��మ� మ� సంఘ���� 
ర�ణప�� ఉంట�మ� ��ను నమ��త����ను. �ా���� అవసర���న�� ఉం�� మ��య� ప�� క�ట�ంబ���� ��ం� �ా� ISD ల� బ��ా 
మద�త� ఉం��. ఈ �ా�� ఇక�డ ఉండటం ��క� సం��షం�ా ఉం��. ��ను బ�ల� �శ�����లయం నుం�� ఎం�ఏ మ��య� బ�ల� 



�శ�����లయం నుం�� అండ� � �ాడ����� ������ క��� ఉ���ను మ��య� ��� � �ిక�్ ��సం �� ట� పడ�త�న�ందుక� ��ను 
సం��షం�ా ఉ���ను. ��ల� ధన��ా��ల�. 
  
Ms ���స� ధన��ా��ల�. మ�ట�� డట���� తదుప���� అభ���� �ే�� � �ి��. �స�� �ి��, �ర� � ��ా రంభ ప�కటన 
ఇ�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. �భ �ాయంత�ం. �� ��ర� �ే�� � �ి�� మ��య� ��ను ట��ీ�  �ీ���� మఠం �క� క���ట�బడ� పదం 
ప���� �ేయ����� ప��ే�క ఎ��కలల� 6 వ �ా� నంల� ఉ���ను. సమ�జ���� ఆయన �ే�ిన ��వక� ��ను ధర�కర� మ�ా��� 
కృతజ�తల� �ెల�ప�త����ను మ��య� అత� ��త�  పద�ల� ఆయనక� ����ాం�ల�. ��ను �ల�� ల�� ����ర�� లంద���� ��వ 
�ేయ����� నడ�సు� ���ను మ��య� ��ను ఈ ప���� ������ె�ా�లనుక�ంట����ను. ఈ పద��� నను� �ిద�ం �ే�ిన ��పథ�ం 
��క� ఉం��. ��ను 20 ఏళ�క� ��ౖ�ా య���ౖట�� ���ట�్ ��ట��ల� సభ�����. �దట ��ౖమ��క దళ సమగ�తల�, స�యం మ�ందు 
��వ, మ��య� అదు�త���న మ��య� ��మ� �ే��దం�� �ట��. ��ను ఈ �ల�వలను బ� ర�� �� �సుక�వ�ా� ను. ��ను 
���-క�ష��  ఆ�ీస� మ��య� ��యకత�ం�� వ�ే� బ�ధ�తలను ��ను అర�ం �ేసుక����ను. ��ను 30 సంవత��ాలక� ��ౖ�ా 
తరగ� గ�� ఉ�ా���య����. ��ను ఎల�ప��డూ ��ౖ�ధ�భ��తం�ా �����ం��ను మ��య� అ�ా��రణ���న �ా��వరణంల� నను� 
��ంచు. ��ను బహ�ళ �ాఠ�ాల �ల�� ల��  బ� ��ం��ను మ��య� ��ను ఎల�ప��డూ �� ����ర�� లను �దట� �ా� నంల� 
ఉంచు��ను. ��ను �ా�� ���య�ా���. ఉ�ా���య���ా ��ను �ా��ం�న �జయ�లల� ఒకట� ఎల�ా�� �క�్ ���గం నుం�� �ా� �క 
ఉన�త �ాఠ�ాలక� ఒక �ార�క�మ��� �సుక��ావడం, క���ాల �ా� � తరగత�లను ఉన�త �ాఠ�ాల ����ర�� లక� బ� ��ంచడం 
ప��ే�క���న స�ాళ�ను �ె����ట��ం��. ��మ� ����ర�� లను క���ాలక� �సుక��ాల�దు. ��మ� క���ాల ����ర�� లను 
�సుక�వ���మ�. ��ను �ాఠ�ాల �ల�� ల� ����జ� �ా క��� గ���ాను. �ల��  �ా� �ల� �ాఠ�ాలల ����ా�� �ార�కల��ాలక� 
బ�ధ�త వ��ం�ే బృందంల� ��ను ��గం. ��ను �ల��  �ాఠ�ాలల��  ఇద�ర� అమ���ల�� ��న�ను. ��ను �ాక�� �ాం� ల� 
�ా� ��� �ా స�చ�ందం�ా �ాల�� ంట�ను. ��ను �ా��  ��న��ా స�చ�ందం�ా ప��ేసు� ���ను. ��ను 2017 ఏ�ి�� ల� �� �దట� 
బ� ర��  సమ����ా��� �జరయ��ను, అప�ట� నుం�� ��ను ��ల� మం��� ��ల��ల�దు. 2018 �ిట�జ� బ�ం� క�ట�ల� 
��యకత�ంల� ప��ేయ����� నను� ఎం�ిక �ే�ార�. ��ా థ�క వృ�����ౖ ఉపక�ట��� అధ��త వ��ంచడం �� �ాత�. ��ను 
వ���త�క ప�ణ��క ������ ల� క��� �ాల�� ���ను. ధర�కర�క� అవసర���న సమయ �బద�తను ��ను అర�ం �ేసుక����ను. 
ధన��ా��ల�. 
  
�స�� �ి�� ధన��ా��ల�. �వరక� మనక� ����ి��� గ�ం���ా ఉం��. Ms Gándara ��ల ��ే. �క� ��ండ� ���ాల� 
ఉ����. 
  
నను� ఇక�డ ఆ���ం�నందుక� �ిట�ఎ ����� క� ��ను కృతజ�తల� �ెల�ప�త����ను. ��ర����న ��ం� �ా� ISD ��సం మ� 
ఆల�చనలను మ��య� మ� ఆల�చనలను వ����క��ంచ����� �ర� అ�� అభ�ర�� లక� ����క ఇ�ా�లనుక�ంట����ర� ��ను 
అ�నం��సు� ���ను. ����ౖ ������ా ��పథ�ం. ��ను నూ�జ���� ల�ప� నగరంల� ఒంట�� త�� �ేత �����ాను. ��ను �ర� అ��క ��స�్ 
�������� అ� �ిల��ా� ను, అవ�ను, ��ను ���సూ�� నుం�� తప��క����ను. �� కృ�ి వల�  మ��య� ��క� ల�ం�న 
అవ�ా�ాలను స�����గం �ేసు��వడం ����ా �జయవంత���న �����, �ాల�� �����, అదు�త���న భర� మ��య� ఆర�గ�ర� 
అంద���న �ిల�ల�� ��ను ఈ ��� ఉ���ను. మన �ల�� క� ఇప��డ� అవసరం ఏ�టంట� ఫ���ల ఆ����త వ�క�� ల�, �ేట� 
న���ే�ార� మ��య� అ�� ��ౖప�ల� చూడగ��� వ���� మ��య� ��ం� �ా� ISD ల� మ��య� ��ల�పల ఉన� �షయ 
�ప�ణ�ల�� క��ి ప��ేయగలర� మ��య� ��ను ఆ వ�����. �� ఏ�ాగ�త ����ర�� లంద�� వ����గత అవస�ాల��ౖ ఉం�� మ��య� 
��ం� �ా� ISD ప��ష���ంచ� సమ�న���న సమస�ల��ౖ దృ�ి�  ��ట�� లనుక�ంట����ను. స��, మనక� ఇం�ా అ�� జ���� 
����ర�� ల� ���� �ా� �ల� చదవడం ల��� ��ా యడం ల��� గణ�తం �ేయల�క�� వడం ఎందుక�? మ��య� మన ����ర�� లంద���, 
మ� అగ����ణ� ప�దర�న�ార�లను క��� ఎల� �ాణ�సు� ���మ� మ��య� త��దండ�� ల� తమ �ిల�లక� అవసర���న ��వలను 
�� ంద����� ఎందుక� �వ�ం�ా �� �ా��� మ��య� మ�ఖ�ం�ా, మన �ల�� ల� ప��ే�క���న �ిట�ఇ ��� సూ�� ఎందుక� ల�దు ? 
��ను ఈ సమస�ల��ౖ దృ�ి�  ��ట�� లనుక�ంట����ను ఎందుకంట� మ� ప���న ల��ం మన ����ర�� ల �జయం�ా ఉం���, 
� �ాడ����ష� త�ా�త మ� ����ర�� లను � �ా�కశ���ల��� ప����ం�, మ� సంఘ���� ����� ఇవ������, క���ాల ల��� �ాణ�జ� 
�ాఠ�ాలల� ��న�ాగం�� ల��� ప����ంచం�� ��ౖ�క. ��ం� �ా� ISD ����ర�� లందర� �జయవంతం అ�నప��డ� �త�ం 
సమ�జం �జయవంతం అ�నందున �ిల�లందర� �జయవంతమ���ల� ఓటర��  ఆస��� చూప�త����ర�. ప�జలను 
జ�ాబ������ా ఉంచ����� ��లమ���ల� అమల��  ఉ���య� ��ా� ��ంచ����� క��ి ప��ేయబ� �� బ� ర��  సభ��ల� ఇప��డ� 



గతంల� కంట� ఎక��వ �ా�ా� మ��య� ��మ� మ� త��దండ�� ల� మ��య� సంఘ సభ��ల�� �ారదర�కం�ా ఉ���మ� 
��ా� ��ంచు���ా�. ��ను ఆ వ�����. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. మ��య� � అంద���� ధన��ా��ల�. సంఘం నుం�� వ�ే� ప�శ�ల�� �ెల�సుక�ం��ం. �దట� ప�శ� మ� 
అభ�ర�� లంద���� ఉం��. ఈ �ాలంల� �ల��  ఏ మ�డ� రం�ాలల� �ాణ�ం�ం�� మ��య� ��ర�గ�దల ��సం �దట� మ�డ� 
��ా ��న�తలల� ఒకట�? Ms ���స� ��మ� ��� ��ా రం��ా� మ�. 
  
అదు�తం. ధన��ా��ల�. ��ను �ాం���క ���� ఉ�ా���య�� వృ���ా ప��ాతం�� ఉ���న� �ర� �ెప�వచు�, �ా� 
����ర�� ల� ��మ� అం��ం�ే అ��ట��� ��ం� �ా� ISD ల� బ��ా �ాణ��ా� ర� ��ను నమ��త����ను. �ల��  �ా�ప� ం�ా ��ా� ర���న 
అవ�ా�ాల� మనక� ఉ����. ���� సూ�� ల� ����� మ��య� ట����క� ఎడ����ష� క� ఎక��వ ��ా ప�త ఉంద� ��ను 
చూ��లనుక�ంట����ను మ��య� ���� సూ�� ల� అ���న�్ � గణ�తంల� ������న న�దును చూ��లనుక�ంట����ను 
ఎందుకంట� ఇ�� ���సూ�� ల�� ����ర�� ల అ���స మ��ా� �� �జం�ా �ర��సు� ం��. �ాబట��  �ార� ఆ �ాండం ల��� ఆ��గ� �జ�� న 
మ��ా� ల�� �� ప����ంచగల�ా. ��ను క��� ��ల� బల���న ��ౖ� ఆర��్ వ�వస�లను క��� ఉ���న� అనుక�ంట����ను మ��య� 
మనక� మక��వ మ��య� శ�ద�గల అదు�త���న అ���పక�ల� ఉ���ర�. మ� అ���పక�లక� మద�త� ఇవ�డం ��న�ా��ంచడం 
మ��య� ������త�ల� వ�� ప� �ేయ����� మ��య� ��ం� �ా� ISD ల� మద�త��వ������ ��మ� గమ��ా� న �ల��  అ� 
��ా� ��ంచు��వడం��ౖ దృ�ి�  ��ట�� ల� ��ను ��ర�క�ంట����ను. ఆ �ధం�ా ��మ� మ� ����ర�� లక� ఉత�మ మద�త� 
ఇవ�బ� త����మ�. COVID-19 ప�సు� తం ఒక మ�ఖ����న సమస� మ��య� ఇ�� మ�ందంజల� ఉం��� మ��య� ఈ తదుప�� 
��ం�ేళ�  �ాలప����. ధన��ా��ల�. 
  
�స�� �ి��? 
  
��ం� �ా� ISD �� �� �దట� అనుభవం �ాక�� �ాం� ఎ���ంట�� �ల�� ల�� అత��త�మ ��ా థ�క �ాఠ�ాలలల� ఒకట� అ� 
�ాఠ�ాల �ా� �ల� ��మ� �ాణ�ం��మ�. �ా� ��� �ా, ఆ �ాఠ�ాలల� జ����న �ార�కల��ాల�, ప��ే�క �ార�క�మం, సం��తం, 
�ాయక బృందం ��ను �దట గమ�ం��ను. ఇ�� ఒక అదు�త���న అనుభవం. ��మ� సుర��త���న అ���స �ా��వరణ��� 
అం��ం��� మ��య� ��మ� ���ల� ��ల� మం� ప� �ేసు� ���మ� ��ను అనుక�ంట����ను. COVID �క� మనంద���� 
ల�� ��ి��ంద� �ెల�సు. ప�సు� తం �� ఇద�ర� బ��కల� �ాఠ�ాలక� �జరవ�త����ర�. మనం అక��ే ఆ���� ��మ� 
అనుక�ంట����ను. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms Gándara, �ర� ఎల� స�ం��ం��ర�? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. ��మ� ఏ� �ేసు� ���� ��ను అనుక�ంట����ను మ��య� ��మ� మ� ��ౖ� ఆర��్ మ��య� మ� 
���డలల� అదు�తం�ా �ేసు� ���మ� మ��య� మ� ����ర�� లక� ��మ� అం��ం�ే మ� ద�ంద� ������, ఉ� తరగత�ల� వంట� మ� 
����ర�� లక� ఇ�ే� ���� �ార�క�మ�లల� ��మ� ��ప��ా �ేసు� ���మ�. మనక� ��ం�ెం ఎక��వ ప���గ� అవసరమ� ��ను 
అనుక�ంట����ను ఖ��తం�ా వృ��  మ��య� CTE CTE ��� � �ా�. ��మ� ���� �స���ం����న అవసరం ఉం��, ఎందుకంట� 
ఒక�ా�� ��మ� ఆ ��� � �ా� ను �స���ం��మ�, ఉ�, మనక� గణ�ం�ాల� చూ�ిం���, మనక� ఎక��వ మం�� �ిల�ల� 
ఉ���ర�, � �ాడ����� �ే�� ప�మ�దం ఎక��వ. �ార� �ా�� సహచర�ల కంట� CTE ల��� వృ��  �ార�క�మంల� ఉన�ప��డ� 
� �ాడ����� �ేయ����� ఎ���� నుం�� ప�� ��ట��  ఎక��వ అవ�ాశం ఉం��. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్, �ర� సమ���నం �ె�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
మన �ల�� ల� ప�థమ బలం ��మ� �ల�� ల� ప��ేసు� న� ��� ��షన� అ���పక�ల� అ� �� అ���ా యం. మ� బ� ధ�� �ిబ�ం�� 
ఎవ���� ��ండవ �ా� నంల� ల�ర�. �ార� ��ల� అం��త��వం, ���మగల�ార� మ��య� ��ల� అర�� ల�. ��మ� ��త�  భవ��ల� 
�ేసు� ���మంట� మ� ��క�ా�ల� ����ప� ��ండవ� �ావ�. ��మ� మ� �ాఠ�ాలల �క� ���� అవస�ాలను ��ర��ా 
ప��ష���ం�ే �షయ�లను ��డ�త����మ�. మ�డవ�� ��ను మ�డవ సంఖ� ��సం ఏ�ౖె�� �ా�ా�, �ా� మనం ప� 
�ేయవల�ిన �షయ�లల� మనం �ాణ�ం�ే ��ా ధ�క �షయ�లను ఆ ��ండ� �సుక�ంట�య� ��ను అనుక�ంట����ను, 
COVID సం��భం మన ��తంల�� ప�� అం�ా�� ఆక��ం�ం�� మ��య� ఖ��తం�ా మ� ప��ే�క �ద� ����ర�� ల. ఆ �ిల�లను 
సుర��తం�ా ����� �ాఠ�ాలక�, తరగ� గదుల�� �� �సుక��ావ����� ��మ� ఒక మ��ా� �� గ����ం��మ�, త����ా �ా�� 



అవస�ాలను ��ర��ా ప��ష���ంచవచు�. ఈ���ట� �ా�ా�లయ�ల� వంట� ప���ి�త�ల నుం�� మ��య� ఎక��వ మం�� �ిబ�ం���� 
డబ��ను తర�ం����న అవసరం ఉంద� ��ను ���సు� ���ను, ఉ��హరణక� ప��ే�క �ద� ఉ�ా���య�ల� మ��య� ఇతర�ల�. 
��ను ��� �ా�� �� ం��న� ��ను చూసు� ���ను, �ాబట��  �వరక� వృ��  మ��య� �ాం���క �ద� పరం�ా మనం �ేసు� న� ���� 
��ర��లను ��న�ా��ం����న అవసరం ఉంద� ��ను �ె�ా� ను. �ాబట��  ��మ� ����ర�� ల ��సం ఒక మ��ా� �� క��� ఉంట� �ాల���� 
��ళ�డం ల�దు 
  
�స�� �ా�న�్. ధన��ా��ల�. ��ండవ ప�శ� ��మ� �స�� �ి����  ��ా రం��ా� మ�. COVID సం��భం ప��ష���ంచబ��న త�ా�త 
��న�ా��ం��ల� వ���  అ�� ����� స� వర��వ� ల����ం� గ���ం� � ఆల�చనలను మ��� పంచు��ం��. 
  
వర��వ� ల����ం� ��ౖ �� ఆల�చనల� ��క� �శ�మ �����ే��ాలను క��� ఉ���� ఎందుకంట� ��క� �ల��  �ాఠ�ాలల��  ఇద�ర� 
�ిల�ల� ఉ���ర�. ఉ�, �� �న��ాడ� ఆ�� ఎక�డ ఉ��� స��. �� �ాత�ాడ� తరగ� గ�� బ� ధనల� ఇష�పడ��ర�. మ� �ల�� ల� 
మనల�� ��ల� మం�� ����ర�� లక� ఇ�� అదు�త���న అవ�ాశమ� ��ను ���సు� ���ను ఎందుకంట� ఇ�� �ా���� అ�� 
సమయ�లల� ప���శం క��సు� ం��. ��మ� ఎదు���ంట�న� సమస� �క� �ె��ిన��, స����ద�బ��న �ాం���క సమస�ల�. 
మ��య� ��మ� ����� �ాఠ�ాలక� ����నప��డ� ��ను �ేయల�ను, ఇ�� ఒక�����కట�, �మ�పణ, తరగ� గ��ల� 
ఉ�ా���య����� మ�ఖ�మ�� మ� ����ర�� లక� ఉత�మ �ా��వరణం. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��. Ms గం���ా? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. మ� వర��వ� �ా��వరణం ��ంతమం�� ����ర�� లక� మం�ద� ��ను నమ��త����ను. మ��య� 
ఇంట��  బ��ా �ాణ�ం�ే ����ర�� ల�. ��జ���ట� ����ర�� లక� ఇ�� స���ా�  జరగడం ల�దు. మ��య� ��మ� జర�గ�త�న� 
అసమ�నతలను ప��ష���ం����న అవసరం ఉం�� మ��య� �ిల�ల� �ా�� 504 ల� ల��� ఐఇ�ిల ప��ారం �ా�� అవసర���న 
��వలను అందు��ల�దు. �ాబట��  ��మ� ఈ సంవత�రం అంతట� మ��య� వ�ే� ఏ���� వరక� వర��వ� అ����ా�� 
��న�ా��ంచ����� మ�ందు ��మ� ఆ సమస�లను ప��ష���ం���. �ాబట�� , మ� �ా� � �ాం మ��ంత దృ be ◌ం�ా ఉం��ల� ��ను 
నమ��త����ను. కనుక ఇ�� అ�� ����ర�� ల అవస�ాలను �ర�సు� ం��, �ా� మ�� మ�ఖ�ం�ా ఈ ����ర�� లను తరగ� గ��ల��� 
�సుక��ా�ా�, అక�డ �ార� తమ ఉ�ా���య�ల�� ఒక��ా���ా గడపవచు� మ��య� �ార� అర�� ల�ౖన మ��య� �ార� 
అవసర���న ��వలను �� ందవచు� అర�� ల� 
  
ధన��ా��ల�. Ms ���స� క� �ర� ఎల� సమ���నం ఇ���ర�? 
  
బ��ా, ఈ రంగంల� ��క� అనుభవం ఉం��. ప�� ������� �న�ం�ా ఉంట�డ� మ��య� ��ంతమం�� ����ర�� లక� వర��వ� 
ల����ం� ��ల� బ�గ�ం�� మ��య� ఇతర�లక� ��ప��� �ాదు. �ాబట��  త��దండ�� ల� మ��య� ����ర�� లక� ఎం�ిక అవసరం అ� 
��ను అనుక�ంట����ను. �ాఠ�ాల �ల��  వర��వ� ల����ం� �ా� ���� -19 ను �ర���ం��ల� ��ను ��ర�క�ంట����ను 
ఎందుకంట� ఇ�� అదు�త���న ఎం�ిక�ా �ర��ించబ��ం��. అ��ే వ�వస�లను �ా� � �ేయ����� మ��య� అర�ం �ేసు��వ����� 
ఉ�ా���య�లక� సమయం �ా�ా�. ��మ� వసంత early త�వ�ల� �ాఠ�ాలను మ���ం�నప��డ� మ��య� అక�ా�త�� �ా 
��మ� �ేసు� న��� ట�య�� వర��వ� ల����ం� మ��య� ��మ� ఇప��డ� ����� వ��నప��డ� క���, �ా��రణం�ా �త�ం 
సంవత�రంల� అమల� �ేయబ�ే ఒక వ�వస���ౖ ������త�లక� ఎ���� ���ల ��ణ ఉం��. �ాబట��  ��మ� వర��వ� ల����ం� ను 
��న�ా��ంచబ� త�న�ట���ే, ����వంత�ల ��సం తయ��� మ��య� మద�త� ��సం ఎక��వ సమయం 
చూ��లనుక�ంట����ను, త����ా ��మ� ����ర�� లక� మం� మద�త� ఇవ�గలమ� మ��య� త��దండ�� ల� మ��య� 
����ర�� ల అవస�ాల �క� ప�కృ� దృశ�ం ����షణను చూ��లనుక�ంట����ను. ��మ� �ాఠ�ాల మ��య� వ���� �ాఠ�ాల 
�ద�ల� క��� త��నంత�ా అం��సు� ���మ� ��ా� ��ంచు��ం��. అందువల�  ��మ� ఒకట� ల��� మ��కట� �ేసు� న� 
ఉ�ా���య�లను అం��ంచగలమ� మ��య� ��ండూ �ాదు, ఎందుకంట� ఇ�� �ాస��ా��� బ� ��ంచడం మ��య� ��ర����వడం 
అ�ా��రణ���న స�ాల�. 
  
స��, �ర� ఈ ���ం�� ప�శ��� మమ��� ��ా రం�ంచగ����ే, Ms గం���ా. �ల��  న�దు తగ�డం వల�  ��ం� �ా� ISD ఈ 
సంవత�రం 17 ��య� ��లర� వరక� �ాష� � �ాఠ�ాల �ధులను ��ల��త�ంద� అంచ��. ఈ న�ా� �� ప�డ������ �ర� 
సూ�ం�ే చర�ల� ఏ�ట�? 
  



�దట ��ను ���సు� ���ను, మన దగ�ర ఉన� �ేట�ను ఉప���ం� ఈ ����ర�� ల� ఎందుక� బయల��ేర�త������ మ��య� 
ఈ త��దండ�� ల� ��ం� �ా� ISD � ఎందుక� �శ��ించడం మ��య� నమ�డం ల�దు? త��దండ�� ల� బయల��ేర����� 
ఎంచు��వ����� ��ల� �ారణ�ల� ఉ����, ఒకట� ఉ�ో�గం ��సం, ఇతర�ల� ���� సమయంల� ఏ� జర�గ�త�ం�ో  �ా���� 
నచ�ల�దు. ��మ� తరగ� గదుల��  �ేసు� న� వ����గతం�ా వర��వ� అ����ా�� �ార� ఇష�పడర� ల��� �ార� వర��వ� 
అ����ా�� ఇష�పడర�. అ��, ��ను చూ��లనుక�ంట�న��� ఏ�టంట� ��ను ఒక సంఘ సభ��లను చూ��లనుక�ంట����ను 
మ��య� �షయ �ప�ణ�ల� అందర� ట�బ�� వద�క� వ�� ఈ సమస�ను ప��ష���ంచం��. ఎందుకంట� ����ర�� లను �ల�� ను 
���� ��ళ������ అనుమ�ంచవదు�  ఎందుకంట� అ�� ��ర��ాలంల� మన�� బ�ధ��డ�త�ం��. �ాబట��  మనం ఏ� జర�గ�త�ం�ో  
ప��ష���ంచు���ా� మ��య� తర��ాత రక���ా వం ఆ�� సమస�ను ప��ష���ం���. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్. �ర� ప�త��త�రం ఇ�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
ఆ��య నష�ం మ��య� �జ���న �ా�� నష�ంల� �ర� �ెబ�త�న� �ాట�ల� ఒకట� ��మ� COVID సం������ ప��ష���ం�న 
���నం �క� ������క స����ా��� ప�త�� ప��చర� అ� ��ను ���సు� ���ను. ��మ� ����� త��నంత ��ణ సమయం 
ఇవ�డం ల�దు. ��మ� �షయ�లను క��ి నడ�ప�త����మ� మ��య� ��ల� స�ష�ం�ా, వసంత�ాలంల� ఉ�ా���య�ల� 
��మ� స���ా�  వ�క�ం �ేసు� న� ఆం�ోళనలను ప��ష���ంచ����� ��స�ల� ��మ� త��నంత సమయ��� ��ట��ం��మ� ��క� 
ఖ��తం�ా �ె�యదు. మనం మ�ందుక� �ా�ా�. ��మ� ��ంత బ���  ���ంచడం �ేయబ� త����ం. మన మ�ందు ఉన� బ�ె�� 
అవస�ాలను �ర������ ��ంత కట��ం� ఉం���. �ా� అ�ే సమయంల�, మనం ఈ వ�క�� లను ఎల������ బలవంతం �ేయగలమ�� 
ఆల�చన ప��� �ాదు. �ాస�వం ఏ�టంట�, �క� �ె��ిన, వర��వ� ల����ం� � ��ర�ను కండ��ా ����ా మ�దు� ��ట�� ��వడం 
ల�ంట���. ఆల�చన �ెడ��� �ాదు, �ా� ఇ�� ��ల� సంతృ�ి� కరం�ా ల�దు. �ా� మనం మ�ందుక� �ా�ా�, ఈ �ిల�లను ����� 
�ాఠ�ాలల� �ేర�����ా�, ప�జలను ప� � ఇ� �ేసు��ం�� మ��య� మనం ఎక��వ సమయం �సుక�ంట�మ�, మనం చూడబ� �� 
ఎక��వ మం�� ప�జల� �ల��  నుం�� �ా���� ��ర� ల��� ��ర�� �ాఠ�ాలలక� �ా���� ��ర�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. ���స� ��? 
  
��ం� �ా� ISD చుట��  ��ర�ర�్ ��రగ���� ��మ� చూసు� ���మ�. ��న� �ారణ�ల�� �ార� ��ల� మం�� ����ర�� ల 
అవస�ాలను �ర�గల�గ���ర� మ��య� �ార� ����ర�� లంద��� అం��క��ంచర�, స�����న��, �ా�� ����ర�� లల� �ా���� ఎం�ిక 
ఉం�� మ��య� ప�భ�త� �ద� �క� �ాత� ప�� ఒక����� ��వ �ేయడం ������� బ��ా. �ాబట��  ��మ� మ� సంఘం �క� 
అభ�ర�నక� ప��స�ం��ం����న అవసరం ఉం�� మ��య� �జ���న అ���ా య���� ��మ� తక��వ భయప����న అవసరం 
ఉం��. ��క� �ె��ిన ఒక �షయం ఏ�టంట�, ఉ�ా���య�ల� �ా�ంప� క� ����� �ావడం మ��య� వర��వ� ల����ం� ఎల� 
ఉంట�ం�ో  �ెల�సు��వ����� ����� స��� �ేయబడల�దు. ��ం� �ా� ISD పరం�ా ఇ�� మ� కమ���ట� �క� ���� జ���� అ� 
��ను అనుక�ంట����ను, అ�� ఇప��డ� మనం ఎదు���ంట�న� సమస�లను ప��ష���ంచ����� �ా�� ఉత�మ �ా� 
ఇవ�ల�క�� �ం��. కమ���ట� ఎం��� ��ం� ��, త��దండ�� ల� మ�ట�� �ేటప��డ� �ార� �నడం మ��య� మ�ందుక� �ాగ����� 
ప�ణ���ా ప��జ��ల ��సం �ాట���ర�లంద���� ట�బ�� వద�  �ీట� ఉం�ేల� చూసు���ా�. ��మ� ����ర�� లంద���� బ��ా ��వ 
�ేయగ����ే, ��మ� ����ర�� ల న�ా� �� ల��� ఇప��డ� మనం చూసు� న� ఆ��య న�ా� �� చూ�ా� మ� ��ను అను��ను. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��, ఖ��తం�ా �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
ఖ��తం�ా. ��ను �దట ఈ ����ర�� లను ఎందుక� ��ల��య�� గ����ంచడం. 17 ��య� ��లర��  ��ల� డబ��, �ా� �ల��  
అనూహ�ం�ా ��ద�  ఫం� బ��ల�న�్ క��� ఉండటం ఆ��ా�దం మ��య� అందువల�  ��మ� త��ాను �ా��వరణం �ేయవచు�. 
��ంత స�యం ��సం ��ష� ల� ఉన� �ాసనసభను క��� ��మ� సమ���ంచవచు�. ��ల� సంవత��ాల ���తం �ల��  మ� 
�ాఠ�ాలల గ���ం� సమర�త అధ�యనం �ే�ిం�� మ��య� మ�, ��ను ఇక�డ ఖ���ా ఉండట���� ప�య��సు� ���ను, మ� 
�ాఠ�ాలల� మ��య� మ� ��క�ా�ల� మ��య� ఆ అధ�యనం ఎప��డూ అమల� �ాల�దు. ప���ాలన �క� సమర�త 
అధ�యనం �ేయడ�� మనం క��� �ేయ��. �ేయ���న ��తల� ఉంట� ����ర�� ల� �వ���ా ప����తమవ���ర�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్, ఈ ప�శ�ను ��� ��ా రం���� ం. ISD వద�  ఈ���ట� పరం�ా �ంగ సమ�నత�ం మ��య� lgbtq + 
సమస�ల��ౖ � ఆల�చనలను మ��� పంచు��ం��. 
  



��ను �ంగ సమ�న������ సంబం��ం�నంతవరక�, మ� �త�ం సంస�ృ� ఇప�ట��� �ంగ సమ�న����� �ీ�క����� ంద� �� 
ఉ�ే�శ�ం. ఏ య�వ��� �ె��ే ఎవ�� గ���ం� ��క� �ె�యదు మ��య� ��ను ఒక క�మ����క� తం����, ��క� మ�గ�� ర� క�మ�ర�ల� 
మ��య� ఒక క�మ���� ఉ���ర�, �రం�� ��ం� �ా� ISD గ�ం�� �����ర�, అందర� ఇప��డ� పట�భదు� లయ��ర� మ��య� 
��క� ఎవ�� గ���ం� �ె�యదు ఆ�� ఒక అమ��� �ాబట��  ఆ�� �జయవంతం �ాద� ఏ య�వ��� �ెప�డం. � ��క�్ ల��� � 
�ంగం �ారణం�ా �ర� ఒక ప� ల��� మ��కట� �ేయల�ర� అ� �ె��� ఎవ�� గ���ం� ��క� �ె�యదు. ��ను ఇప�ట��� ఉ���న�, 
మనం ���� �ా��ం��మ�, ప�జలను ��� త���ం�ే పరం�ా మనం ఉండవల�ిన స�లంల� ఉ���మ�. ��మ� ఎక��వ మం�� 
మ���� ���య�ాదుల� మ��య� ఎక��వ మం�� మ���� ఇంజ�ర�ను �� ం��మ�, ఆ ల���� మ��� తమ �ా� ���� 
సం�ా��ంచుక�ంట����ర�, మన సమ�జ���� ��డ�డట���� �ార� �ేయగ���న�� �ేసు� న� బల���న మ��ళల�. Lgbtq 
సమస�ల పరం�ా. ��క� అంత�ా �ె�యదు. �� ఉ�ే�శ�ం, ��క� ��ంతమం�� ��ప� �� �����త�ల� ఉ���ర�. అందుల� �ాల�� న� 
��ంతమం�� ��క� �ెల�సు. ��ను �జం�ా ఖ��తం�ా �ాదు. ���� అదనప� ������ం� ల��� ఏ�ౖె�� పరం�ా ��మ� ఆ 
వ�క�� లక� ఏ� ఇవ�గలం, �ా� lgbtq మన సమ�జంల� ఒక �ా��రణ ��గం అ� ��ను ప�����ా అం��క��సు� ���న� ��క� 
ఖ��తం�ా �ె�యదు 
  
�స�� �ా�న�్. ధన��ా��ల�, అ�� � సమయం. �స�� �ి��, �క� ఈ సమస���ౖ ఆల�చనల� ఉ���య�? 
  
32 సంవత��ాలక� ��ౖ�ా బ� ధక����ా, ��ను ప�� జ�� రంగ�ల ��పథ�ం మ��య� �ోరణ� నుం�� ����ర�� ల�� క��ి ప� �ేయ��� 
వ��ం��. ��మ� ����ర�� ల అవస�ాలను త��నంత�ా �ర��క�ంట����మ� ��ా� ��ంచు��వ����� �ల�� �ా మనక� అవసరం. 
����ర�� ల� మ� నంబ� వ� �� క� �ా�ా�. ఇ�� ��ల� సులభం. �ార� �క� �ెల��ా, ��ను బ� ర��  సమ����ా��� �����ను 
మ��య� ��ను క��� ఉన� సం��షణల��ంట�� గ�ర�� ంచు��వ����� ప�య��సు� ���ను మ��య� ��ను ప�సు� తం �����ౖ ఖ���ా 
��సు� ���ను. �ా� ధర�కర��ా, ��మ� ఆ ����ర�� ల పట�  �వ� చూపడం ల�ద� ��ా� ��ంచు��వ����� ��మ� ������� 
ర��� ం��ం���. 
  
ధన��ా��ల�. Ms Gandara �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. మ� ����ర�� లంద��� ��మ� ఆ�ంగనం �ేసు���ా��న అవసరం ఉంద� ��ను ���సు� ���ను. మ� 
����ర�� లంద���� ట�బ�� వద�  �ా�గతం ఉం��� మ��య� ��ం� �ా� ISD ల� మనక� ఉన� ����ర�� ల �ే��ల� మ��య� 
��ౖ�ధ�ం గ���ం� మన అ���పక�లక� మ��య� మ� సంఘ ��యక�లక� అవ�ాహన క��ం��� ఎందుకంట� మనక� �ె�య��� 
మనక� �ె�యదు. �ాబట��  మనక� అర�ం �ాక�� �ే, అ�� �ే��ల��ౖ ప�� ఒక����� అవ�ాహన క��ంచగల�ా�. 
  
ధన��ా��ల�. ���స� ��? 
  
��ను ��ౖన�్ ట�చ� �ాదు, �ా� ��ను ఇక�డ ��ం�ెం ��ౖన�్-��ౖ �� ందబ� త����ను. �ిల�ల� తమ అ��ా� ల� �� �ాం��ా ఉన�ప��డ� 
మ�క� �ెల�సు, �ార� అ��ా� ల� ���జ�� ను అనుభ�ంచడం ల�దు, అంట� �� �ాటం, ���� � ల��� �ీ�� ప��స�ందనను ������ిసు� ం��. 
�ాబట��  �ర� తరగ�ల� ఉన� ఒక �������� క��� ఉండవచు� మ��య� �జరవ���ర� �ా� �ా�� అ���స �ా��వరణం సుర��తం 
�ాద� సూ�ంచ����� ��మ� ఉ�ే�శప�ర�కం�ా ల��� అను��క�ం�� ఏ�ో  ఒకట� �ే�ామ�. �ార� ��ర����క�ం�� �����ంచవచు�. 
మ� �ల�� ల�� ��ల� మం�� lgbtqia + ����ర�� లక� ఇ�� ఒక అనుభవం అ� ��ను ���సు� ���ను. మ��య� ��మ� 
����ర�� లను �ా�� ప���� హ��మ��ట�� ల� ఆ�ంగనం �ేసు��వడం ��ల� మ�ఖ�ం అ� ��ను ���సు� ���ను, త����ా �ార� 
సుర��తం�ా ఉంట�ర� మ��య� �ార� ��ర����గలర�. ఇందుల� ��గం ���నం మ��య� అ���సం మ��య� ���ల� ��ంత ��గం 
ఈ ������� స���ం�ే ఈ���ట� ట�స�్ �� ర�్ �క� ప�, మన ���నంల� మనం ఎక�డ ప��ాతం�� ఉండవ��� మ��య� 
��మ� ఆ ������� ఎల� ర��� ం��సు� ���� చూడట����. ప�� ఒక� ������� సుర��తం�ా ఉండట���� అర�� ల�. మ��య� �ంగ 
ఈ���ట� పరం�ా, మన ���� ��ౖన�్ మ��య� గణ�త ��ర��లల� మ� న�దును �జం�ా చూ���. ప����ధన నుం�� మనక� 
�ె��ిన �షయం ఏ�టంట�, ���� సూ�ల�� � ఈ ఉన�త �ా� � ��ర��లల� బ��కల న�దు తగ�� త�ం�� మ��య� ��మ� 
����� ��ర� ��ట�� � మ��య� ���� ప��ష���ం���. 
  
స��, ��మ� ���స�, మ��య� ��మ� ��� ఐదవ ప�శ�ను ��ా రం��ా� మ�. ���త�  �ాఠ�ాలలను ����ంచ����� అదనప� 
�ధులను ఖర�� �ేయ����� వ����కం�ా ఇప�ట��� ఉన� ఉన�త �ాఠ�ాలలను �ర���ంచడం మ��య� �స���ంచడం గ���ం� 
� అ���ా యం ఏ�ట�? 



  
�ాబట��  మనక� ఖ��తం�ా త�ర��-పడమర �భజన ఉం�� మ��య� ��మ� �జం�ా �����ౖ ప� �ేయ��. ��ం� �ా� ల�� ప�� 
�ాఠ�ాల ఇ�� మం� �ాఠ�ాల, CTE గ���ం� �ెల�సు��వల�ిన �షయం. ప�� �ాఠ�ాల అ�ాడ�ల� ఉ����. ����� మ��య� 
�ాం���క �ద� ��సం మ� సమర�ణ �స� ృత���న��. వృ����� అవస�ాల� ఉ����. �ాబట��  ఆరవ ఉన�త �ాఠ�ాల అవసరం ఉం�� 
మ��య� ����ర�� ల� ర����ా ఉండక�ం�� చూసు��వ����� ��మ� సదు�ాయ�ల న�కరణలను �ేసు� ���మ� 
��ా� ��ంచు���ా��న అవసరం ఉం��. ��ం� �ా� ఉన�త �ాఠ�ాలల� మ�క� 3,600 మం�� �ిల�ల� ఉ���ర� మ��య� మ� 
�ాఠ�ాలల� ��ర�గ�త����ర�. �క� �ె��ిన ��� ప��ారం ఇ�� �ామర��ం కంట� ఎక��వ అ� �ెప�ల�దు, ప����ధనల� మ��య� 
�ల��  ���� ప������� ం��, �ా� ఇ�� �జం�ా �ామర��ం కంట� ఎక��వ. �ాబట��  �� సమ���నం అవ�ను, మ��య�. ��మ� మ� 
ప�సు� త ��క�ా�లను �ర���సు� ���మ� ��ా� ��ంచు���ా� మ��య� వృ���  ��సం ��త�  ��క�ా�లను బ�ధ���య�తం�ా 
����సు� ���మ� ��ా� ��ంచు��వ����� ��మ� మ�ందుక� చూ���. 
  
ధన��ా��ల�. Ms Gandara � ఆల�చనలను మ��� పంచు��గల�ా? 
  
అవ�ను, ఉంద� ��ను అం��క��సు� ���ను. ��మ� కమ���ట��ా ��ర�గ�త�న�ందున ��మ� అవ�త����మ� ��ం� �ా� ISD 
�ా��రణం�ా ��ం� �ా�. �ల�� క� ఎక��వ మం�� త��దండ�� ల�, ����ర�� ల� తర��ావ���� మనం చూసు� ���ం. ��ను ���� ఒక 
అడ�గ� మ�ందుక� ���ా� ను. �ాబట��  అవ�ను, మ� ఉన�త �ాఠ�ాలల� అ��క జ������ ఉ����. ��ను చూ��లనుక�ంట�న��� 
ఏ�టంట�, ���త�  ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలల చుట�� , మ� అర�తల� జ���� ఉన� మ� అ��క ప�మ�ద ��ా ం��లను ��ను 
చూ��లనుక�ంట����ను మ��య� ఒక ఉన�త �ాఠ�ాల CTE అం��తం �ేయబ��న ల��� ఒక వృ��  �ాఠ�ాల అం��తం మ� 
అ��క-ప�మ�దం ఉన� ������� జ����ను ప��ష���ంచ����� ఆ ��ా ం��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. మ��య� �స�� �ి��? 
  
CTE. ��ను ����� ట����క� ఎడ����ష� బ� ధక����. �ల��  నూట ప�� చదరప� ���ళ��. ����� ట����క� ���సూ�� ను ����ంచడం 
మ�క� �ాధ�ం �ాదు. ఇ�� బ�ం� ఇష����ౖ 2017 ల� �రస���ంచబ��ం��. ���� 2018 �ిట�జన�్ బ�ం� క�ట� క��� �ి�ారసు 
�ేయల�దు. ���సూ�� �ిక�్ ����� ంతవరక�, మనక� ఇ�� ఇప�ట��� ఉం��. ప�సు� తం ఉన� ��ం� �ా� ��� సూ�� మ�ందు స����త�  
���సూ�� ను ����ం��ల� �ార� ఎంచుక����ర�. ��ం� �ా� ���సూ�� �క� �ామర��ం �ాస��ా��� 5200. ����ర�� ల� ఆ 
సంఖ�లను అం��క��ంచ����� ��మ� �ల�� ల� ప� �ేయ��� ఉంద� ��ను ���సు� ���ను. అవ�ను. ఇ�� �ాఠ�ాల గ�ంప�, �ా� 
అ�� మనం ����� ��ం����న ఎం�ిక. ����  వ�� ���సూ�� ల� �స�రణ జర�గ���ం��. ��� �� ���సూ�� ల� �స�రణ 
జర�గ���ం��. �ాబట��  ��మ� ���� ��ద�  �ాఠ�ాలలను క��� ఉ���మ�. �ర� ���� ��ా ం��లల� ��ర�గ�త�న�ందున �ర� శ�ద�  
వ��ం����న సమస�లల� ఒకట�, ��మ� ����ర�� లను మ��య� ఇతర�లను ��ల��త����మ�. �ేవ��ర� ����� ����  ��� 
సూ�� ల��� ����� �ా�� నను� ��ంచమ� ��ను నమ��త����ను. అవ�ను, ��డ� �ా�� ��� సూ��. అ���� ��రగడం ల�దు. 
ఇ�� ��ణ�ం�ం��. �ాస��ా���, సంఖ�ల� న�దుల� ��ణ�ంచడం ల��� �ి�రం�ా ఉండట��� ��ను చూ�ాను. 
  
�స�� �ి�� ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్ సమ���నం �ె�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
��ం� �ా� ��� సూ�� ��ా జ��� ఎప�ట��� మ���య� ��ా జ��� అ� �ెప�డం �జమ� �� అ���ా యం. ఇ�� �త�ం �ా�ంప� ల� 
�స���సు� న� ��ప� అ�బ� మ��య� ఇ�� ����ర�� లక� బ��ా ��వల� అం����� ం��. మనక� అదనప� ���సూ�� అవసరమ� 
ఎట�వంట� సం�ేహం ల�ద� ��ను అనుక�ంట����ను. ఇ�� మన ��త�  �ాం���క ప��జ�� ��లల� ����ంట�� ��ర����వడం మ��య� 
ప�దర�న పరం�ా చూ�ిం�ే అవ�ాశం�ా ఉప�గపడట�� �ాక�ం��, శ��� �ామర��ం మ��య� మనం బ��ా ����ంచగలమ� 
మ��య� మనం ఆక�పచ��ా ����ంచగలమ� చూ�ిం�ే �ామ�ా� ��� ����ౖ���ం� �ేయడంల� క��� ఉప�గపడ�త�ం��. �ా�� 
ఎ�� కం��ష�ం�, �ా�� ���క �క�, �ా�� ��పన �ర�హణక� తక��వ శ���� ఉప���ంచుక���ల� �ేయ����� మ� ఇతర 
�ా�ంప� లల� ����ంట�� ప�న������ంచ����� ఒక నమ���ను ఇ�ే� పద��ల� �ేయ��. �ాబ� �� 10, 20, 30 సంవత��ాల��  
మనం ��ల� తక��వ శ��� ���గ��ర�ల��ా ఉం�ే ప���ి�త�ల��ౖ మన ��ౖప� �లబడట���� ఇ�� మ�క� అవ�ాశం ఇసు� ం��. ఇ� 
మనం చూడవల�ిన �ాం���క ప��జ�� ��ల� మ��య� మ� ��ా�ణ ప��శ�మ సన�ద����ం�� �ా� ఆ ప�జల� అక�డక� ���� ���� 
����ంచ����� �ిద�ం�ా ఉ���ర�. ��మ� �ాట�� స���న ��శల� చూ�ి���  మ��య� మనం ఏ� �ేయ�లనుక�ంట����� �ా���� 
చూ�ి��� . ధన��ా��ల� 
  



ధన��ా��ల�. �స�� �ి��, మ� �ల�� ల�� అ�� �ాఠ�ాలలను ����� ట� ఎ ��ట�ం� క� �సుక��ావ����� �ర� ఏ దశలను 
ప���ా��ం���� సమ�జం �ెల�సు���ాలనుక�ంట�ం�� మ��య� మ� తక��వ ప��ర� గల �ాఠ�ాలలను ��ర�గ�పరచ����� � 
సూచనల� ఏ�ట�? 
  
ఇల�ంట� �� ర� ల� మ�క� ఉన� సమస�లల� ఒకట� �క� �ెల�సు, ధర�కర� �ాత���ౖ ప�జలక� అవ�ాహన క��ంచల�క�� య�మ�. 
�ాఠ�ాల �క� ����ా�� ఆప��షను� బ�ధ�త వ��ం�ే సూప��ంట�ం�ెం� మ�క� ఉ���ర� మ��య� ఆ సమస�లను స�����ే�  
బ�ధ�త అత���. ట�ఏ�� ల�� �ా� � గవ���న�్ అ�� �ార�క�మం ఉం�� మ��య� ఇ�� మ� �ాఠ�ాలలను చూడటం మ��య� ఆ 
�ాఠ�ాలల��  ���� సమస�లను ప��ష���ంచడం ప����ంచడం. బ� ర��  సభ����ా, ��క�ా�ల� మ��య� ల��ాలను స���ేయ����� 
వనర�లను ��ట��ంచవచు�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms ���స�, �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
��ను ప��స�ం��ంచ����� ఇష�పడ��ను. మనం ల����ంచ� �ాట�� మ��య� మనం ��ర� ��ట�� �ాట�� ప��ష���ంచడం �జం�ా 
కష�ం. కనుక ఇ�� �ేట�ను �భ�ంచడంల� ��గం. ఈ���ట� ట�స�్ �� ర�్ �� ఇ�� �జం�ా మ�ఖ����న��. �ాబట��  అ�� �ాఠ�ాలల�� , 
����ర�� ల జ���� ఏ� కష�పడ�త�ం�ో  మనం �ెల�సు���ా� మ��య� �ా���� అవసర���న �ాట�� క��� ఉ���ర� 
��ా� ��ంచు��వ����� ల��ం�ా, ల��ం�ా ఉన� మద�త�ను ఎల� అం��ంచగల� �ెల�సు���ా�. ఇ�� ఈ���ట� సం��షణల� ��గం. 
సమ�నత�ం అంట� ప�� ఒక����� ఒ�� �షయం ల�సు� ం��, ఈ���ట� అంట� ప�జల� తమక� అవసర���న �ాట�� �� ందు��ర� 
మ��య� �ాఠ�ాలల� �ా���� మద�త� ఇ�ా��. �ాబట��  తక��వ ప��ర� ఉన� ఈ �ాఠ�ాలల��  ����ంట��� అదనప� �ిబ�ం�� 
య��ట��  అవసరమ��� అదనప� �ధుల� మ��య� వనర�ల� ఉ���య� ��ా� ��ంచు���ా�. �ాబట��  అదనప� 
ఉ�ా���య�ల�, ప��ే�క ��� � �ా�ం� ��సం అదనప� �ధుల�. అవ�ను. ఇ�� సూప��ంట�ం�ెం� �ాత� అ� ��ను అర�ం 
�ేసుక����ను మ��య� ��మ� �ధులను మ��య� అవసర���న జ�ాబ�����తనం అం��సు� ���మ� ��ా� ��ంచు��వడం 
స�యక బ� ర��  సభ��ల �ాత�. మ��, ��మ� సమస� �క� మ�ల�ారణ��� చూడక�� �ే మ��య� ����ర�� ల� ఎల� ప� 
�ేసు� ����� ���న�ం పరం�ా సమస�ల� ఏ�ట� ��ర� ��ట�ం��. ���� ఎల� ప��ష���ం��ల� ��మ� ఆ�ంచవచు�? 
  
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్? 
  
ఈ���ట� మ��య� సమ�న������ సంబం��ం�న ఈ అర�ంల���� మనం చూడవల�ిన �షయం. �ాస�వం ఏ�టంట� ఈ���ట� ట�స�్ 
�� ర�్ సమయం మ��య� ఆ���క వ�ర�ం. మనం �ేయవల�ిం�� ఏ�టంట�, ప����ా� �ాఠ�ాలల�� �� ప����ంచడం, ఏ� 
జర�గ�త�ం�ో  ప����ంచం�� మ��య� �ిబ�ం�� �ా���ా ���� పనుల� �ేయడం ��ా రం�ంచం��. ఉ��హరణక�, �ా�� ఉ�ో�గ 
ప��ర��� సంబంధం ల�క�ం�� మ�ందుక� �ాగడం మ��య� ��మ� ప�� సంవత�రం ఐదుగ�ర� ఉ�ా���య�లను �సు��� 
�ా�� ఒప�ం��ల నుం�� �డ�దల �ేయబ� త����మ� �ెప�డం సమ��తం. ��త�  రక�ంల� �సుక�రం��. తక��వ ల��� తక��వ 
ప��ర� ఉన� ఉ�ా���య�ల� ���� ప���ి��ల� ��ంతమం�� ఎ���క��ట�� ల�� ఇ�ే ప� �ేయ�వ�ం��. �ాబట��  �ంత ��మ� 
�రంతరం �షయ�లను మ�ర�సు� ���మ�. ��మ� ఆ అం�ాలను ప��ష���ంచ����� ప�య��సు� ���మ�. �ా� ఏ�ో  ఒక�ధం�ా 
ఈ ��ద �ిల�ల� తమక� అవసర���న ప�� �న� వసు� వ�ను �� ందడం ల�దు అ�� ఆల�చన అర�ంల����. ��మ� �ాట�� తరగ� 
గ��ల��� �సుక��ా�ా�, �ా���� ప���ా� లను �� ం��� మ��య� �ార� ��ర�����ా�. ఆ��ౖ �ార� తమ గ����ంప� గ���ం� �ా�� 
ఆల�చన బ�����ంప� ల��� ��ంత ఈ���ట� �ా�� అ���� �ాదు. ఇ�� ��వలం అర�ంల����. ధన��ా��ల�. 
  
Ms గం���ా, �ర� ఎల� సమ���నం ఇ���ర�? 
  
ఇ�� ��ల� ��ప� ప�శ�, ఎందుకంట� ఈ సమయంల� ��ను నడ�ప�త����ను, ��ను �జం�ా �ేట�ల��� సంఖ�లను 
తవ��త����ను. ��ను చూ�ిన�� ఏ�టంట� ప�సు� తం ��ం� �ా� ISD ల�, మ�క� 15 �ాఠ�ాలల� ఉ����, ఇ� ట� �ేట� 
ప��ారం ల��ం�ా మద�త��ా ���ంచబడ���. �జం�ా ఆస���కర���న �షయం ఏ�టంట�, ఆ 15 �ాఠ�ాలల�� , ఆ���కం�ా 
��నుకబ��న �ార� ��ల� ఎక��వ జ���� అ� మనం చూ�ా� మ�, మనక� అ�� మ��ా� ల నుం�� 27% నుం�� అత���క �ా� � 
వరక� 75% ఉం��. �ాబట��  ఈ �ాఠ�ాలల చుట��  ఉన� ����ద�� సమస�ను మనం �జం�ా త��ా�� అ� ��ను 
అనుక�ంట����ను. మ��య� ��మ� ����ర�� లక� మ�త��� �ాక�ం�� త��దండ�� లక� అదనప� వనర�లను ఇ�ా���న అవసరం 



ఉం��, త��దండ�� లను ��మ� ట�బ�� �� ఎల� �సుక�వ�ా� మ�? ఎందుకంట� త��దండ�� ల� తమ �ిల�ల �ద�ల� �మగ���� 
ఉన�ప��డ� �ిల��ాడ� �ా�� సహచర�ల కంట� ��ల� ��గం�ా �జయం �ా���ా� డ�. 
  
��మ� గం���ా � వద�క� ����� ����నందుక� ధన��ా��ల�. ��ం� �ా� ISD ల� �ద�క� ఈ���ట� ఆ����త ���నం గ���ం� � 
దృ�ి�  ఎప��డ� మ��య� ఈ���ట��� ఇప��డ� ఏ అవ����ల� ఉ����? �ల�� ల� ఈ���ట� �ార�క�మ�లను ��ర�గ�పరచ����� 
�ర� ఎల� ప� �ే�ా� ర�? 
  
మ��, ఇ�� ��ప� ప�శ�. �ాబట��  ��ను మ� �� �సు �� �� మ�త��� �ాక�ం��, మన మ�న�ిక ఆ��గ� �ప�ణ�ల�� మ�త��� ప� 
�ే�ా� ను. ��ను అత�� మ��య� ఆ�� బ� ర�� ల� ఒక�ా�� ��ా�హక�ల� మ��య� ఈ���ట� ట�స�్ �� ర�్ �క� ����  క��ి ప� 
�ే�ా� ను ఎందుకంట� ఈ సమస�ను అ�� ��ణ�ల నుం�� ప��ష���ం����న అవసరం ఉంద� ��ను నమ��త����ను. మ��య� 
��మ� ప�� ఒక���� ట�బ�� �� �సుక��ా�ా� ఎందుకంట� ఇ�� �క� మ�త��� �ె�యదు, ఈ���ట� గ���ం� ప�జల� �న�ప��డ� 
�ార� స�యం��లకం�ా ఓ� అ� అనుక�ంట�ర�, ఇ�� ఆ�ి�క�-అ����క� ����ర�� ల� మ��య� అ�� �జం �ాదు. అంద���� 
ఈ���ట� మ� �ిల�లంద���� �ెల�ప�, నల�ప�, ���ా���, ఇం��య�, ఆ�ియ� ల��� � 504 ఉ���, �ర� �ీ��, ��మ� 
�జం�ా మ� సబ���� �ప�ణ�లంద��� ట�బ�� వద�  �సుక��ా�ా� మ��య� ��మ� సృ�ి�ం��� బ� ర��  అంతట� మ� 
����ర�� లంద���� ఈ���ట� ఉంద� ��ా� ��ం�ే �����ల� మ��య� �����ల�. �ర� ఎవ����ే ఉ���. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��, � ఆల�చనల�? 
  
అవ�ను, ఈ���ట� మ��య� సమ�నత�ం మధ� వ����సం ఫ���లను ��లవ����� మ��య� అవ�ా�ా��� మధ� వ����సం. 
సమ�నత�ం అ�� వనర�లక� అంద���� ఒ�� అవ�ా�ా�� అం��సు� ం��, అ��ే ప�జల� ఒ�� స�లంల� ��ా రం�ంచర� ఈ���ట� 
umes ��సు� ం��. మ��య� ఆ సరసతక� వనర�ల� అవసరం మ��య� అంద���� సమ�న���న ఫ���లను �ా��ం��ల�� ల��ం�� 
అవస�ా�� బట��  పం�ిణ� �ేయబడ���. మ��య� ఇ�� ఒక �ార�� � ఉం��, ఇ�� ఒక �� డ��ౖన మ��య� మధ�స�  �న���. అ�� 
బం� ఆట ��ౖప� చూసు� న� కం�ె �దక� ����� ం��. మ��య� �న� వ������ ఒక ��ట��  ఇ���  అతను కం�ె �ద చూడగలడ� మ��య� 
అ�� ఈ���ట�� సూ�సు� ం��. అందర� ఆట చూడవచు�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms ���స�, � స�ందనను మ��� పంచు��గల�ా? 
  
�ాస��ా���, ��ను సం��షం�ా ఉ���ను. �ాబట��  ��ను �ల��  ఈ���ట� ట�స�్ �� ర�్ �క� ��-�ౖె� మ��య� ��ను ��ంట�� 
�ాం�� ��ం� స� క�ట��� ��-�ౖె� �ా భద�త మ��య� భద��� ట�స�్ �� ర�్ �� క��ి ప��ే�ాను. �ాబట��  ��ను ఏ� �ేయబ� త������ 
�క� �ెప�డం ల�దు. ��ను ఏ� �ేసు� ����� �క� �ెప�� ���ను. ఈ రంగంల� సమర�వంతం�ా ప��ేయ�����, సమస�ల� 
ఏ�ట� మనం స�ష�ం�ా అర�ం �ేసు���ా�, అంట� �� ఈ���ట� ఆ�ీస� ను �య�ం�న తర��ాత �ల��  �జం�ా ఈ���ట� ఆ��� ల� 
��ట�� బడ�ల� ��ట�� �. �ల��  ��ల�పల నుం�� ఆ��� �ావడం ఉత�మం అ� ��ను ���సు� ���ను, ఆ �ధం�ా మ�క� �� ట� 
అ�ర�చుల� ల�వ� మ��య� �ల��  �ా�ప� ం�ా ఏ ��ా ం��లక� మద�త� అవసర� �ర��ంచ����� �జం�ా సు��త���న 
�షయ�ల� ల�వ�. ఈ���ట� చుట��  ప��జ�� నం ఉన� వ�క�� ల బల���న సం���ా� లను ����ంచడంల� క��� ��ను నమ��త����ను, 
అందువల�  �� �సు �ాఖక� జ�� ఈ���ట� చుట��  ఉన� ���న పనుల�� �ర� ఇప�ట��� చూడవచు�. మ� ��ా ���� మ��య� మ� 
��ా ���� మ��య� ఈ���ట� చుట��  మ� ������� ర��� ం��ంచడంల� స�యపడట���� ఈ ��ా ంతంల� బలం�ా ఉన� అ��క 
కమ���ట� సంస�ల� మ��య� ��గ�ా�మ�ల� మ�క� ఉ���ర� మ��య� ఇ�� మ�ందుక� �ాగడం ��ల� మ�ఖ����నద� ��ను 
���సు� ���ను. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ా�న�్? 
  
�ార� ఇక�డ ���� మ�ఖ����న �షయ�లను ����నట��  ��ను ���సు� ���ను, ఈ���ట� గ���ం� ��ను ఏమనుక�ంట������ ��ను 
ఇప�ట��� �క� �ె�ా�ను. మన దగ�ర ఉన��� ఈ �ల�� ల� ��ద��క సమస�. మ�క� ��ర����� ��ద ����ర�� ల�� �ాట� మ����ందర� 
����ర�� ల� ఉ���ర�. అదనం�ా, ��మ� ��ంత త��దండ�� ల �ద�ను �ేయవల�ిన ప���ి�� వ��ం��. ��మ� అక����� 
�ేర����ా�, ఈ �త�ం ���� నమ��� ��� ��షన� అ���పక�ల�, ����ర�� ల� మ��య� త��దండ�� ల మ�డ� �ాళ�  మలం �ద 
క�ర��ంట�ం�� మ��య� ��� ��షన� అ���పక�ల�� సమస� ఉంద� ��ను అను��ను. మనక� ����ర�� ల నుం�� ఎక��వ ప��ర� 
కనబర����న ప���ి�� మనక� ల�ం�ంద� ��ను ���సు� ���ను, మ��య� �ట�� ����వంత�లను �ేయట���� మనక� 



��ండవ �ా� నంల� ఉం��, ఈ తక��వ ఆ��య త��దండ�� లల� ��ందర� �ార� ఏ� �ేయ�� అ�� �����ౖ. ఈ COVID సం��భం 
నుం�� �ానుక�లం�ా వ��న ఏ���క �షయం ఇ�� �ావచు�, ఇ�� త��దండ�� ల� తమ �ిల�ల భ�జ�ల చుట��  చూసు���ా� ల��� 
�ెల�సు���ా� అ�� ఆల�చన ఉం��, �ర� ఈ ��� అప���ం�న ప� �ే�ా�ా? అవ�ను, మ�� ��ను �ే�ాను అ� �ెప������ 
బదుల��ా, �ా�� త��దండ�� ల� �ెర��ౖ ధృ�క��ంచగల�గ���ర�, అవ�ను ల��� �ాదు �ార� ���� ప���� �ే�ార�. �ాస��ా���, మనం 
తరచు�ా కను��ంట�న��� �ార� ఇప�ట��� �ెబ�త����ర�, అవ�ను ��ను �ే�ాను, మ��య� �ార� ���� బ�� ల� ఏడ� సు���లను 
�� ం��ర�. 
  
�స�� �ా�న�్ ధన��ా��ల� 
  
ఈ ప�జలక� అవ�ాహన క��ంచం��. 
  
ధన��ా��ల�. 
  
ఇప��డ� � ��సం ��ా ��న�తల గ���ం� ప�శ� ��సం. మ� ప�సు� త బ� ర��  �క� � ప���లనల ఆ��రం�ా. COVID �� �ాట� 
�ార� ఎదు���ంట�న� అ� ��ద�  స�ాళ��  ఏ�ట�? మ��య� ఈ అడ�ంక�లను అ��గ�ంచ����� � ��ా ��న�తల� ఏ�ట�? 
  
బ� ర��  సభ��లల� ��ంతమం���� �� సం��షణల��  ����ంట�� ��ను కను�����ను, �ాట�ల� ���� ��ను �ేయల�ను, �ా�� 
అనుమ� ల�క�ం�� ప�� � �� ర� ల� సంబంధం క��� ఉండటం ��క� సుఖం�ా ల�దు. �ా� ��ను కను��న��� ఆ���క బ�ధ�త 
�క� భయంకర���న ల�క�� వడం మ��య� �� ఉ�ే�శ�ం �క� �ెల��ా, ఒక�ా�� ఒక �ాం���� సభ��డ� ఇల� అ���డ�, �క� 
��ంత ��యన�  �ెల�సు ఇక�డ ఒక ��య� �క� �ెల�సు. �ాస�వం ఏ�టంట�, బ� ర��  నుం�� ����ష�  వ�క�� ల� �� గ���ం� 
మ�ట�� డటం ప��ే�కం�ా ఇ��యట�� �షయ�ల� బ��ా �ెప�ం��, �క� �ెల��ా, ఇ�� ��వలం 1.2 ��యను� . అ�� �జం�ా ��ల� 
డబ�� �ాదు. �ాస�వం ఏ�టంట� ��మ� ఒక ��యన��ర ��లర� అప��ల� ఉ���మ�. ��మ� సంవత��ా��� 460 ��ంత 
��య� ��లర��  ఖర�� �ేసు� ���మ� మ��య� ��మ� ���� �యం��ం����న అవసరం ఉం��. ��మ� ���� పట�� ���ా�. 
��� ��సం మనం ఏ� �� ందుత����� మ��య� ��� ��సం మనం ఏ� �� ం��లనుక�ంట����� ల����ం���. ��ను ఆ 
ప�� ప���� �ేయ����� ��ల� �ామ�ా� �ల� ఉ���య� అనుక�ంట����ను. 
  
ధన��ా��ల�. �� ���స�, �ర� స�ందన ఇ�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
��ను ఇష�పడ��ను. �ాబట��  ��ను గత మ�డ�న�ర సంవత��ాలల� ��ల� బ� ర��  సమ����ాలను చూ�ాను మ��య� ���� �ార��  
మ� బ� ర��  �భ�ంచబ��ంద� ��ను �ె�ా��. బ� ర�� ను ఏకం �ేయగల ఒక �షయం ����ర�� ల ఫ���లను ��ర�గ�పరచడం�� ౖ
దృ�ి�  ��ం���క��సు� ంద� ��ను ���సు� ���ను, ఇ�� ల�� �ా� � ప�భ�త� �రంతర అ�వృ���  నమ��� ����ా �ేయగ�����. ��ను 
�శ�స�యత�� ఉం��ల� చూ��లనుక�ంట����ను. బ� ర��  సమ����ాలక� ��ల� ��త��య��� ఉం��. �ాబట��  బ� ర��  
సమ���శం ఐదు నుం� ఏడ� గంటల ���� ఉన�ప�డ� య����� �ేయట���� మ�ర�ం ల�దు. ధర�కర�ల� మం� �ర�య�ల� 
�సుక�ంట�ర� ��� అర�ం �ాదు. అర��ా�� త�ా�త ఎవర� మం� �ర�య�ల� �సుక�ంట�ర�, స�����న��? �ాబట��  ధర�కర�ల� 
�ాయంత�ం ఆలస�ం�ా మం� మ��య� స�ష����న �ర�య�ల� �సు��ల�ర�. త��దండ�� ల� మ��య� సంఘ సభ��ల� ఏ� 
జర�గ�త�ం�ో  �ెల�సు��ల�ర�. �ాబట��  మనం మన డబ��ను ఎల� ఖర�� �ే�ా� మ�, మన వనర�లను ఎల� ఉప����ా� మ� 
మ��య� �సుక��� �ర�య�లక� ��ంత �ామ�న�తను �ె��, ఆ �ాజ��య వంప�లను ��ల��ం�ే ����ర�� ల ఫ���ల చుట��  
ఉండట���� మన దృ�ి�� మ�ర�వచు�. ��మ� ����ర�� ల ఫ���లను ��ర�గ�పర��ల�� ��గ�ా�మ� ల��ం��ౖ దృ�ి�  
��డ�త�న�ట���ే. 
  
ధన��ా��ల�. Ms గం���ా, �ర� ఎల� సమ���నం ఇ�ా� ర�? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. ��ను బ� ర�� �� జర�గ�త�న� ��ండ� సమస�లను చూసు� ���న� అనుక�ంట����ను. ఒకట� స���క�త, 
కమ�����ష� మ��య� జట�� కృ�ి క��ి �ావడం. �క� ఐదు గంటల బ� ర��  సమ���శం ల��� ఆర� గంటల బ� ర��  సమ���శం 
ఉన�ప��డ� ప�జల� స�ర�ర��తం�ా ���� ట�ఫ� �ె�ి�నట�� �ా ��మ� దృ�ి�� ��ల����మ� ��ను అనుక�ంట����ను మ��య� 
�ర� ఆ ��ా ంతంల� దృ�ి�� ��ల����ర�. ఓ�, ��మ� ���� ����� ����ర�� లక� �సుక��ా�ా�, ఎందుకంట� ��మ� �జం�ా 
����ర�� ల �ారణం�ా ఎను���బ��� మ�. త��దండ�� ల�, సంఘ సభ��ల� మమ��� ��ంత��ా ఎను�క�ంట����ర�. �ా�� ����ర�� ల 



��సం మ�క� ఒక ����క ఉం��. �ాబట��  ����ర�� లక� ఉత�మ���న �ాట��� ����� �సుక��ా�ా��న అవసరం ఉంద� ��ను 
���సు� ���ను ఎందుకంట� మన ����ర�� ల� �జయవంతం అ�న త�ా�త, మ� సంఘం �జయవంతమవ�త�ం��. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��? 
  
అవ�ను, బ��ా, �దట, ��ను ��మ� ���సను� ధన��ా��ల� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ఆ�� ���� బ��ా ����ంద� ��ను 
అనుక�ంట����ను. ��ా ��న�త ����ర�� లక� మ��య� �ిబ�ం���� సుర��త���న �ాఠ�ాలల��ా ఉం���. ప�� �షయంల� 
����ర�� ల� �దట� �ా� నంల� �ా�ా�. క���ాల మ��య� ����� �ిద�ం�ా ఉన� ����ర�� ల �ా���� ��ం���. తక��వ ప��ర� 
ఉన� �ాఠ�ాలల��  ���� ఫ���లను ��ర�గ�పరచడం ����ా, తక��వ ప��ర� ఉన� �ాఠ�ాలల��  ఖర��లక� ��ా ��న�త 
ఇవ�డం ����ా ��మ� ఈ���ట�� ��� త���ం���. 440 ��య� ��లర� బ�ె�� �� త��న వనర�ల� ఉం���. అ�� సమస�లను 
జ�గ�త��ా చూసు��వట���� 
  
ధన��ా��ల�. Ms ���స�, �ర� తదుప�� ��ం� ప�శ�లను ��ా రం�ం��ల� ��ను ��ర�క�ంట����ను. ��ం� �ా� ISD బ� �� 
ఆ� ట��ీ��ా �ారదర�కత ఎల� ఉం���? ��ౖ��న�్, సూ� �ెం� అ�ా�ె�క�్ ల��� ఆప��షన�్ రం�ాలల� ఉ��హరణ? 
  
��ను ఈ ప�శ�ను ����సు� ���ను. �ాబట��  �ారదర�కత �క� �దట� �ే� ప�జల� �ాస��ా��� సమ����ా��� ��ా ప�త క��� 
ఉండటం మ��య� ��ా ప�త స�ష�ం�ా ఉండటం. �ాబట��  స�ష����న సమ����ా�� సులభం�ా య����� �ేయవచు�. ��ను ���� 
కను�����ను మ��య� ��ను ఇంతక� మ�ం�ే ���� ������ను, బహ��ా ఆ ఏడ� గంటల బ� ర��  సమ����ాల వల�  �ర� 
చూడటం మ��య� �ాల�� నడం అ��� �నందున, ప�జలక� ఏ� జర�గ�త�ం�ో  �ె�యదు. ఈ సమ���రం �క� �ాట� ��ౖ� 
�� లను సంఘం అందు��గలద� ��ను చూ��లనుక�ంట����ను, త����ా �ా�� పను� ��లర��  ఎల� ఖర�� 
�ేయబడ�త����� �ా���� �ెల�సు. ట��ీ�  ���� ���ా� సమ�జం�� �ారదర�కం�ా ఉండట���� మ��య� ప�జలక� ఏ� 
జర�గ�త�ం�ో , �ా�� డబ�� ఎల� ఖర�� అవ�త�ం�ో  �ె�యజ�య����� ఒక అంద���న ప� �ే�ార�. �ాబట��  �ారదర�కత అంట� 
�జం�ా �జం �ెప�డం. ��ం� �ా� ISD ��ర�గ�పరచవల�ిన ��ా ం���� ��ను ఎంచు��వల�ి వ��� , డబ�� ఎక����� 
��ళ�త�ంద�� ��� గ���ం� �జం �ెప�డంల� మ�క� �����ార��  సమస� ఉంద� ��ను ���సు� ���ను మ��య� �ర� 
సమస�ను గ����ంచక�� �ే �ర� �జం�ా సమస�ను ప��ష���ంచల�ర� మ��య� �ర� సమస� గ���ం� �జ����ా ల�క�� �ే. 
మ��య� ధర�కర��ా, ��ను �ల��  నుం�� ఆ ప�శ�లను అడ�గ�త����న� మ��య� ఆ సమ����ా�� సమ�జం�� మ��య� 
సులభం�ా ��ా �ి�  �ేయగల మ��ా� ల�� పంచుక�ంట����ను అ� ��ా� ��ంచు��వ����� ��ను �ిద�ం�ా ఉ���ను. 
  
ధన��ా��ల�. � సమ���నం �స�� �ా�న�్ ను మ��� పంచు��గల�ా? 
  
అవ�ను. ధన��ా��ల�. II �ారదర�కతక� వ����కం క��� ��త�ట�ద� అనుక�ంట����ను. ఈ సమ����ాలల� ���� ��ల� 
��త��య��� క��� ఉ���య� స���ా�  �ెప�బ��ం��. II ��మ� �సుక��� ఎ���క��ట�� ��ష� సమయ��� త���ంచుక�ంట�మ� 
మ��య� �ాధ����నంత సూట��ా �షయ�లను ఉంచు��మ� ��మ� ఖ��తం�ా అను���ా�. ��ల� �షయ�ల� ల�వ�, 
ఎ���క��ట�� ��ష� ల� �ాసనసభను �ర���ం���� ఉంట�ంద� ��ను నమ��త����ను. మ��య� ���� �షయ�లల� స����� 
��చ����� అ�� దు�����గం �ేయవచు�. అసల� వ�యం ఏ�ట� మనం ��ండ� �ా�ా�లల� ఉచ���ంచల�క�� �ే, బహ��ా అ�� 
మనం ��ం�ెం ఎక��వ చ���ం����న �షయం .. మ��క ��ౖప�, ��మ� �ర���ంచ����� ఒక ��� ��షన� సూప��ంట�ం�ెం� ను 
�సుక�ంట�మ�. ��ా�హక�ల� �ర���ంచ�వ�ం��. సూ�� �ర�హణ నుం�� దూరం�ా ఉండం��. ఏ బ�� ం� కంప��ట� గ���ం� 
మ�ట�� డట���� ��మ� ఇక�డ ల�మ�. ��మ� ఉప���ం�ే బ�� ం� �ా��తప� ���� ల� ల��� �ా�ీయ� �ా��తం గ���ం� 
మ�ట�� డ���మ� ��మ� గమ�ం��మ�. సూ�� �ర�హణను త���ంచడం ����ా సమయ��� త���ంచం��. బ� ర��  ఏ� �ేయ�ల� 
బ� ర��  �ేయ�వ�ం��, సూప��ంట�ం�ెం� అతను ఏ� �ేయ�ల� �ర���ంచ�వ�ం��. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��? 
  
స��, సూప��ంట�ం�ెం� ను ����నందుక� �స�� �ా�న�్ క� ��ను కృతజ�తల� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ధర�కర�ల� 
సూప��ంట�ం�ెం� ను ������ ����� �ేయల�ర�, సూప��ంట�ం�ెం� ధర�కర�లను ������ా� ర�. �ారదర�కత ఉన�ంతవరక�, ��ను 
���నంల� �ాల�పంచుక�న� ��ప� సమస�లల� ఇ�� ఒకట� అ� II అనుక�ంట����ను, �ాబట��  �ల��  �ారదర�కత ల�క�� వడం. 
��ను ఒక ఉ��హరణను ఉప���ంచబ� త����ను. �ర� బ��రంగ సూచన అభ�ర�నను ఉం�నట���ే మ��య� ����ర�� ల 



సమ���రం ఉన�ట���ే, ���ా�క� ఆ సమ����ా�� �ల�� ల� ��ా థ�కం�ా ���ి��య����� అనుమ��ా� �. అ��ే, 
����ర�� ల� తరచూ �ాల�� నక�� �ే, �ల��  ఒక అ���ా య��� అడ�గ�త� అట���� జనర� వద�క� ��ళ�త�ం�� మ��య� �ర� 
అట���� జనర� �� కమ�����ష� ల��� ���� �వ���� � �ేట�ను �� ం���. ట��ీ�  ���ా� బ� ర�� ల� �ార�కల��ాల� ఏ�ట� 
సమ�జ���� �ె�యజ�య����� మ��య� �� ��  �ేయ����� నమ�శక�ం �ా� ప� �ే�ార�. ర� ��ల� �ె�ి�న ����� 
మ��ి���ిన తల�ప�ల ��నుక జర�గ���ం��. మ��ి���ిన తల�ప�ల ��నుక �ార� ఏ� �ేయగల�� �ార� చట�బద�ం�ా ప���తం 
�ేయబ��� ర�. ����ర�� ల సమ���రం, భద�త మ��య� ఆ�ి�  ��ను��ళ�� . 
  
ధన��ా��ల�. Ms గం���ా, �ర� స�ందన ఇ�ా�లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. ఉ� ఫ��  ఆ� II ��ను బ�ె�� చ���ాను అ� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ��ను బ�ె�� ను చూ�ాను 
మ��య� బయట� కమ���ట� సభ��ల దృక�థం నుం�� వ���ను, అక�డ ��ల� ��ా ం��ల� �ారదర�కం�ా ల�వ� మ��య� �ర� 
��� గ���ం� ��ల� �వరం�ా �ెప�ర�, �ర� ఈ ��ల� ��ద�  సంఖ�ను చూ�ా� ర� మ��య� �వ�ాల� ల�వ� ��� గ���ం�. అ��, 
మ� కమ���ట� సభ��లక� మ��య� మ� త��దండ�� లక� సులభం�ా, సులభం�ా అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �ేట� మ�క� అవసరం. 
�ా� మ�ఖ�ం�ా �ేట� క��� ఉంచ� ��ా ం��లక� ��మ� డబ�� ఇసు� ���మ�. �ాబట��  ��మ� ఎల� ఉంచగలం, ��వల� మ��య� 
��� � �ా� ల� ప� �ేసు� ���య� ��మ� ఎల� �ెల�సు��గల�గ���మ�, అ� క��� �ర� �ేట�ను ల�గ����� మ��య� �ాట�� 
జ�ాబ������ా ఉంచ����� �ల��ా �ర� �ేట�ను ఉంచుత����య� �ర� క��� ప��ష���ంచక�� �ే. �ాబట�� , ఒకట�, మనం 
�ారదర�కం�ా ఉం����న అవసరం ఉంద� ��ను �ె�ా� ను, �ా� ��ండ�, మనం క��� ఉంచుత����మ� ��ా� ��ంచు���ా� 
మ��య� మనం ����� టప��డ� ��మ� ఆ �ేట�ను �� ందుత����మ�, త����ా ��మ� ప�జలను జ�ాబ������ా ఉంచు��మ� 
మ��య� మ� సంఘ���� �ారదర�కం�ా ఉంట�మ�. 
  
మ� �వ�� ప�శ�క� �స�� �ి��, మహమ���� �ారణం�ా మన అ���స �ా��వరణంల� ప�సు� తం మ�న�ిక ఆ��గ�ం�� 
�� �ాడ�త�న� అ�� వయసుల �ిల�లక� మద�త� ఇ�ే� �ాధ��ల� మ��య� మ�ర�దర��ాల ��సం � ఆల�చనల� ఏ�ట�? 
  
�ల��  ఇట�వల మ�న�ిక ఆ��గ� స�యం ��సం బ�� బ� ��� �� ఒప�ందం క�దుర��క�ం�� మ��య� ఆ ����ర�� లను గ����ం����న 
అవసరం ఉం�� మ��య� వనర�లను �ా�� ��ౖప�క� మ��ం����న అవసరం ఉం��. మ���ా��, సమస�ను ఎక�డ నుం�� 
వసు� ����� �క� �ె�యక�� �ే ���� ప��ష���ంచడం కష�ం. Re ట��� అ�� ఉం���. ��ను ��ల� బ� ర��  సమ����ాలక� �����ను, 
అక�డ త��దండ�� ల� వ�� బ� ర�� ను ఉ�ే��ం�, �ా�� సమస�లను పంచుక�ంట����ర� మ��య� బ� ర��  సమ���శంల� బ� ర��  
త��దండ�� లక� స�ం��ంచదు ఎందుకంట� బ� ర��  ���నంల� ��ంత ��గం ��నుకక� మ��య� ��నుకక� సం��షణల� ల�వ�. �ార� 
����. �ా� �ార� �న�ప��డ� �ెర��నుక ఏ� జర�గ�త�ం�ో  మ��య� ఆ సమస�లను ప��ష���ంచడం జర�గ�త�ం�ో  ల��ో  
�ెల�సు���ా�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms గం���ా, �ర� ఈ ప�శ�క� ప��స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను, ��ను �� �సు �� �స�� య������� మ�ట�� ��న ���� ఆల�చనల� మ��య� �ాధ��ల� మ��య� ��ను ��క�� అ� 
� �ా�� �� మ�ట�� ��ను మ��య� �ార� క��ి ఒక అదు�త���న �ార�క�మం క��� ఉ���ర�. COVID సమయంల� మ�న�ిక ఆ��గ� 
��గం ��ల� మ�ఖ����న�� మ�త��� �ాదు, �� ఇంట��  మ�గ�� ర� య�వక�ల� ఉ���ర� ��ను వ�వహ��సు� ���ను. కనుక ఇ�� 
��వలం �ాఠ�ాల మ��య� ట���� �ా� � నుం�� �ా��� ప����తం �ే�ింద� ��క� �ెల�సు. �ా� మ�� మ�ఖ�ం�ా, ఈ ����ర�� ల� 
�ాఠ�ాలక� ����� వ��నప��డ� మ��య� �ాఠ�ాల ప���� శ����� ఉన�ప��డ� ��మ� ఏ� �ేయబ� త����ం మ��య� �క� 
�ె��ిన ��ట�� ��ను నమ��త����ను, ��క�� � �ా��  మ��య� ఆ�� మ�న�ిక ఆ��గ� �ప�ణ�ల బృందం �జం�ా ఆ మ�ర�ంల� 
న���ించగలదు. �ాబట��  II ��క� ప���� �ె�యదు. ��ను ప���� �ెల�సున� �ెప����ను. �ా� మ�క� స�యప�ే మ��య� 
మనక� అవసర���న �ాధ��ల� మ��య� వనర�లను ఇవ�గల �షయ �ప�ణ�ల� ఉ���ర� ��క� �ెల�సు. �ాబట��  మ� 
�ిల�లందర� �జయవంతమయ��ర� మ��య� ��మ� ప��వర�న�� వ�వహ���ా� మ�, ఇ�� �ాఠ�ాలను ఆ��గ�కర���న ���ల� 
�� ందడం. 
  
��ను మ���ా�� ప�శ�ను మ�� �ెబ���ను. �ాధ��ల� మ��య� మ�ర�దర��ాల ��సం � ఆల�చనల� ఏ�ట� మ��య� ఇ�� � 
��సం, �స�� �ా�న�్. మహమ���� �ారణం�ా ప�సు� తం మన అ���స �ా��వరణంల� మ�న�ిక ఆ��గ�ం�� �� �ాడ�త�న� అ�� 
వయసుల �ిల�లక� మద�త� ఇ�ే� �ాధ��ల� మ��య� మ�ర�దర��ాల ��సం � ఆల�చనల� ఏ�ట�? 



  
ఇ�� ఫ�� అ� �క� �ెల�సు. అవ�ను, ��ను �జ���� ఇ�� ఫ�� �ాదు. ��ను ��ల� మం�� త��దండ�� లను సంప���ం��ను. �ట� 
గ���ం� ��ల� మం�� ఆం�ోళన �ెందుత����ర�, వ�వస�ల� మన అత�ంత �� క���ం�ే ����ర�� ల� ��ందర�. స�యం ��సం 
�ేర�త�న� వ�క�� ల�, మద�త� ��సం అడ�గ�త����ర�. తరగ� గ��ల� ప��ఒక����� ����� వ�ే� వరక� �క� �ెల��ా, ఆ 
అవస�ాలను �ర�డం ��ల� కష�ం. మనం ���ల��ా�� �������� , మనం ల���లను �����ంచుక�ంట�మ� మ��య� ఆ ల���లక� 
మన�� పట�� క�ంట�మ�, మనం �సుక��� ����ష�  �ాధ��ల�� సంబంధం ల�క�ం��, మన ప���గ�� ��లవగల�గ���మ� 
మ��య� మనం �జం�ా ప���గ� �ా��సు� ���� ల��ో  �ెల�సు��వచు�. ప�సు� తం మనం �ేయగ��� అ� మ�ఖ����న �షయం 
ఏ�టంట�, ఆ అ��క అవస�ాల�న� ����ర�� ల�, ఆ �ిల�ల�, మ� �ిల�ల�, అక�డ ఉన� మ� �ిల�ల� గ���ం� �ెడ��ా స�యం 
అవసరం. ప��ే�క �ద�, �ౖె��� ���య� మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�ల�. ��మ� ఒక మ�ర�ం�� మ�ందుక� �ా�ా�. ఆ �ిల�ల� పగ�ళ�ను 
ఎదు���ంట����ర� మ��య� ��మ� �ా��ా�ా�� స��త�కం�ా త�ర�ా చూసు��క�� �ే. �ార� ఆ పగ�ళ��� ప���� త����ర�. 
  
ధన��ా��ల� మ��య� �� ���స�, �ర� ఎల� సమ���నం ఇ�ా� ర�? 
  
COVID 19 గ���ం� దురదృష�కర �షయ�లల� ఒకట� అ�� క���, ��క� �ె�యదు, ఇ�� �����నం సమం �ేయబ��ంద� ��ను 
అనుక�ంట����ను. ����ర�� లందర� ఆక�ి�క మ���ంప� నుం�� ���� సంవత�రం వరక� మ��య� అప�ర����న సమయం 
వరక� ��ంత �ా� � �ాయ�ల�� మ� వద�క� ����� వసు� ���ర�. �ాబట��  ఈ బ� ర��  1.2 ��య� ��లర�ను �ామ��క �ార�కర�లల� 
��ట�� బ�� ��ట��నందుక� ��ను �జం�ా కృత�� డను. ��ను తరగ� గ�� అ���పక����ా స�ష�ం�ా ఉం��లనుక�ంట����ను, అవ�ను, 
మ� బల��న జ���� ����ర�� ల� కష�పడ�త����ర� ��క� �ెల�సు, �ా� �జం�ా ఈ ��త�  ప�పంచం, ��న� ప�పంచం ఎల� 
ఉంట�ం�ో  �ా�� మనసు�ను చుట�� మ�ట�డం�� ����ర�� లందర� ఇప���ే కష�పడ�త����ర� ��ను చూసు� ���ను. . �ాబట��  ఆ 
��వలను క��� ఉండటం, �ాయం-సమ���రం ��ర����వడం మ��య� దృక���లను అర�ం �ేసుక��� అ���పక�లను క��� 
ఉండటం, తరగత�ల��  మనం ఇప��డ� చూసు� న� ���� ప�వర�న �ాస�వం�ా వ����గతం�ా ఉం�� అ���� ����ర�� ల� ఈ సమయంల� 
�ార� అనుభ�ం�న �ాట��� సంబం��ం� ఉ���ర�. తరగ� గ��. �ాబట��  ��మ� �ా�� ����ర�� లను ఉత�మం�ా ������ద������ 
������త�లను �ిద�ం �ేయడం ��ల� మ�ఖ�ం మ��య� మ�న�ిక మ��య� ప�వర��� ఆ��గ� ���గంల� ��క�� అ� � �ా��  �క� 
ప��� ��మ� మద�త� ఇసూ� �� ఉ���మ�. 15 మం�� �ామ��క �ార�కర�ల� స���� ��ర� ��ను నమ�ను, �ాబట��  మనం 
��ట�� బడ�లను ��ం���� ఉంట�ం��. 
  
మ� అ���స సంఘ�ల నుం�� క��న���న ప�శ�లక� సమ���న���న అభ�ర�� లక� ధన��ా��ల�. ��మ� ఇప��డ� � 
మ���ంప� ప�కటనల ��సం ఒక ��షంన�ర సమయం ఉండబ� త����మ�. ��మ� అ�ే పసుప� �ార�� ను 30 ��కను�  ���� 
ఉంచు��మ� మ��య� �మ��� ఆపమ� ఎర�ప� �ార�� ను అడ�గ���మ�. ��మ� Ms గం���ా�� ��ా రం�ంచబ� త����మ�. 
Ms గం���ా, �క� �దట� మ���ంప� ప�కటన వసు� ం��. 
  
ధన��ా��ల�. ఈ �� రమ�� �ర���ం�నందుక� ��� � �ిక�్ ��సం �� ట� �ేసు� న� అభ�ర�� లక� మ��య� �ిట�ఎ మ��య� ����ల�� 
మ�� ధన��ా��ల� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ��ను ఆర�గ�ర� త��, ఒకర� ఆట�జం��, ఇద�ర� ఎ����� ����. ��ను నమ�శక�ం 
�ా� ��ం� �ా� ISD ఉ�ా���య�� ��ర� మ��య� ��� మ��య� ��ను స�చ�ంద మ��య� ���య�ా�� మ��య� గ�ర�వ�. 
�������, ఉ�ా���య�డ� మ��య� సమ�జ సభ��ల దృక�థం నుం�� ��ను ��ాశల� మ��య� �జయ�లను �ంట�ను. బ� ర�� �� 
ఎను���బ���ే, అవ�ను, ��ను ����ర�� ల� మ��య� త��దండ�� లంద���� �ా��ం��ను. ��ం� �ా� ISD ను ఉత�మం�ా �ేయ����� 
��ను ఉ�ా���య�ల�, ��ా�హక�ల� మ��య� సంఘ సభ��ల�� క��ి ప� �ే�ా� ను. ��ను �����న� ��లమ���లక� మ� 
సూప��ంట�ం�ెం� ను జ�ాబ������ా ఉంచు��ను మ��య� ��ను సమ�జ���� �ారదర�కం�ా ఉంట�ను. �� బ�మ� ఎప��డూ ఒక 
��� ��క� �ె�ా�ర�, అ�� ఇప�ట��� ������ ఉం�� మ��య� ��క� ఆర�గ�ర� �ిల�ల� ఉ���ర�, �ాబట��  ��ను ఆ ��� ను 
హృదయప�ర�కం�ా �సుక�ంట�ను. �ిల��ా��� ��ంచ����� ఒక � �ామం పడ�త�ంద� ఆ�� ��క� �ె�ి�ం�� మ��య� ��ను 
హృదయప�ర�కం�ా నమ��త����ను. ��ం� �ా� ISD �క� మ� ����ర�� లక� ��మ�, మనమందరం ఆ � �ామం, � 
ఓట�ను �� ందడం ��క� ��రవం మ��య� కృతజ�తల�. గం���ాక� ఓట� ��యం��, ఆర� �ా� నంల� ఉండం��. ధన��ా��ల�. 
  
��మ� గం���ా ధన��ా��ల�. �స�� �ి��, �ర� మ��ి��య�లనుక�ంట�����ా? 
  
ఖ��తం�ా, ధన��ా��ల�. ��ను ఇంతక�మ�ందు ట��ీ�  మఠం గ���ం� ప��ా� �ం�నందున, నవంబర�ల� మమ��� 
������ట�బ� �� ఇతర ధర�కర�ల గ���ం� ప��ా� �ంచడం ���య��న� ��ను ���సు� ���ను. సమ�జ���� ఆ�� �ే�ిన ��వక� 



��ను ట��ీ�  ���� ��ంజ�ల�� క� ధన��ా��ల� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ఆ�� ఆర� సంవత��ాల� ప��ే�ిం��. ధన��ా��ల�, ట��ీ�  
��ంజ�ల��. � �ాబ� �� ఎ��కలల� �క� ����ాం�ల�. ��ను ట��ీ�  ������ ���ె�ల�� ప��ే�క ధన��ా��ల� 
పం�ాలనుక�ంట����ను. ��ను ఎల�ప��డూ �న����� �ిద�ం�ా ఉన�ందుక� ట��ీ�  ���ె�ల�� ధన��ా��ల� 
�ె�ా�లనుక�ంట����ను. తన సమయ��� అ����న ఎవ������� ��� తనను ��ను అందుబ�ట�ల� ఉంచుక����డ� మ��య� 
�ల��  ఎదు���ంట�న� సమస�ల��ౖ తన ఆల�చనలను పంచు��వ����� ఎల�ప��డూ �ిద�ం�ా ఉ���డ�. ట��ీ�  ���ె�� ����ర�� ల� 
మ��య� �ిబ�ం���� ��ం�ియ�. అతను త�ి��� ��డ�. � 12 సంవత��ాల ��వక� ధర�కర� ���ె�� ధన��ా��ల�. ట��ీ�  
మ�స� ���� ట��ీ��ా తన ��ల���ళ�  పద��ాలం మ���యను���ర�. సూ�� బ� �� అభ������ మ��య� ట��ీ��� ��త�  బ�� ఏ�ా�ట� 
�ే�ినందుక� ట��ీ�  ���� క� ��ను కృతజ�తల� �ె�యజ�సు� ���ను. ట��ీ�  ���� �ా��ం�న �జయ�ల��ంట�� ఇక�డ 
పంచు��వ����� ��క� సమయం ల�దు, �ా� ��ను �ాట�� �� అభ���� ��� ��� dgs4rrisd.org ల� �� ��  �ే�ా� ను. ధన��ా��ల� 
ట��ీ�  ����. ��ను �� �ే�ా��� ��వ �ే�ాను మ��య� ఇప��డ� �� సమ�జ���� ��వ �ేయ����� ఒక ��రవం మ��య� హక�� 
ఉంట�ం�� మ� �ిల�ల అవస�ాలను ��ా��. సుర��త �ాఠ�ాలల�, అ���సంల� సమ�నత�ం, ఈ���ట� మ��య� వనర�ల�. 
ధర�కర��ా �� ��ా ��న�త ఎల�ప��డూ ఉంట�ం��, ����ర�� ల� మ��య� ఉ�ా���య�ల� ఆడంబరం మ��య� �ా� మ�ందు. 
�ా��� భవ��ల� బ�గ�����, �ా� అ� మ� �ిల�లక� అవ�ాహన క��ంచవ�. ఓట� గ�ర�� ంచు��ం��, �ే�� � �ి��, RRISD 
��� � 6. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� �ి��. Ms ���స�, � మ���ంప� ప�కటనను మ��� పంచు��ం��. 
  
సం��షం�ా ఉం��. ఈ �ా�� ఇక�డ ఉన�ందుక� ��ను ��ల� సం��షం�ా ఉ���ను, ఇతర అభ�ర�� ల నుం�� మ��య� �� జ�� 
నుం�� �న����� ��ల� మ��హరం�ా ఉం��, ��ల� మ�ఖ����న అం�ాల� ఉ���� మ��య� � నుం�� �న����� ��ను 
కృత�� డను. ధన��ా��ల� PTA. ��ను �ర� �ెల�సు���ాలనుక�ంట�న��� ఏ�టంట�, ��ను ఏ� �ేయబ� త������ ��ను 
�క� �ెప�డం ల�దు, ��ను �ా�ా� నం �ేసు� ���ను. ��ను ఇప�ట��� �ేయల�దు. �� చ��త� ఒక ���� ���య�ా���ా, �ిల�లంద���� 
����క����ా మ��య� మద�త���ర��ా మ��య� ��ం� �ా� ISD �ా మ��య� అం��త���న కమ���ట� సభ����ా 
మ�ట�� డ�త�ంద� ��ను నమ��త����ను. �ాబట��  ప�� బ� ర��  సమ���శంల� ప��ే�క �ద� ����ర�� ల త��దండ�� ల� మ�ట�� డటం 
��ను ����ను. ప�� బ� ర��  సమ���శంల� �ర� �ౖె��� ���య� త��దండ�� ల� మ�ట�� డటం ����ను. ప�� బ� ర��  సమ���శంల� �ర� 
�లకడ�ా మ�ట�� డటం మ��య� � అవస�ాల�, � �ిల�ల అవస�ాల�, మ� సంఘ�ల అవస�ాల ��సం �ా��ంచడం ��ను 
����ను. �� �� ఏ�టంట� ��ను � మ�ట �ంట�ను మ��య� ��ను చర� �సు��� ���ల� �ా� � �ేసు� ���ను. ��మ� 
అం��క��ంచడం ల�ద� �ర� నమ�� ��ట, దయ�ే�ి �ేర���ం��. ��ను ఎవ������ౖ�� మ�ట�� డటం సం��షం�ా ఉం�� మ��య� �� 
����క �ాజ��యం�ా ల�దు. �� �ా� � �ాం ����ర�� ల అవస�ాలను ��ం���క��ం�, మన వద�  ఉన�వ�� ఉప���ంచు��వచ�� 
మ��య� ��ం� �ా� ISD ల� మనక� ల�ం�ే ఆ��ా���లను ����ర�� లక� మద�త� ఇవ������ మ��య� ������త�లక� 
మద�త� ఇవ������ మ��య� బల���న సంఘ��� ����ంచ����� ఒకట�. �ర� www.tiffanie4rrisd.com ల� నను� 
��తకవచు� మ��య� ర�దుల� ఉన� అభ���� ��క� ఓట� ��యం��. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�, ��మ� ���స�. � మ���ంప� ప�కటన ��సం ��� � ��సం �స�� �ా�న�్ ��ే. 
  
�దట ��ను PTA మ��య� బ� ర�� �� ధన��ా��ల� �ె�ా�లనుక�ంట����ను. ఈ �� ర� ల� �మ��� సంబ� ��ంచగ���నందుక� 
��క� ఇంత ��రవం ఉం��. ��� మ�ట�� డటం మ��య� ఈ ఇతర అభ�ర�� ల�� క��ించడం �� ��రవం. మన �ేశం �క� 
వ�వ�ా� పక తండ�� ల దృ�ి�� ��ర�ం�ే �ా�� ��సం మ�ట�� డట���� అక�డ ఉన� ��ప� �శ�బ�  ��జ���ట��� ��ంత��ా ఉం��ల���� �� 
ఉ�ే�శం. మ� సంస�లల� �ేశభ���, ��రవం, �జ��� మ��య� రంగ� అంధత�ం �క� మ� ��ప�, ట��ా�� సంప���య�లను 
��ర�ంచట����. మన ����ర�� లను, మన �ి�య���న �ిల�లను �దట ఉం���. �ార� బల��నం�ా, అణ���తక� గ����న�ార�, 
శ���ల���ార� అ� �ె��� ���� ��వజ�లం �ాదు. ఆ తర��ా� త�ా��� �జయ���� ��ల��ా బ� ��ంచ����� మనక� �ద� మ��య� 
కృ�ి అవసరం. దయ�ే�ి బ��ల�� �వ�� వరక� అక��ే ఉం���� ం��. ��మ� ���ౖ ఆ��రప�� ఉ���మ�, దయ�ే�ి స�లం 6 ��సం 
ర���� �న��� �ా�న�్ క� ఓట� ��యం��. ధన��ా��ల�. మ��, �ిట�ఎ. మ�ట�� డటం �� ��రవం. 
  
ఈ ఓటర� �ార�క�మంల� �ాల�� న�ందుక� మ� సుమ�ఖ అభ�ర�� ల� �స�� �ా�న�్, ఎంఎ� ���స�, �స�� �ి�� మ��య� 
��మ� గం���ాక� ధన��ా��ల�. సమ�జం, �ాఠ�ాలల�, త��దండ�� ల�, ఉ�ా���య�ల�, ��ా�హక�ల� మ��య� ��ం� �ా� 
ISD ����ర�� లక� ��వ �ేయ����� � సుమ�ఖతను PTA ప�శం�ిం�ం��. మ�ందసు�  ఓట�ం� అ��� బ� 13, మంగళ�ారం నుం�� 
��ా రంభమవ�త�ంద� దయ�ే�ి గ�ర�� ంచు��ం��. మ��య� ఎ��కల ��� నవంబ� 3 మంగళ�ారం. ఈ �� ర� ��ం� �ా� 



����� ఆ� �ిట�ఎ ��� ��ౖ� ల� �� ��  �ేయబడ�త�ం��. ఆ �ార�ల�  RRISDPTA.ORG   ఒక సంభ�సు� న� ఇతర �ా� నంల� 
�� రంల� �ాట� ��ం� �ా� ISD ����� PTA �� ష� ���య�ల� nd. అభ���� బ� సమ���రం క��� �� ��  �ేయబడ�త�ం��, 
మ��య� �� ర� లను అనుస��ం�, అభ�ర�� ల� ఇతర ప��ే�ాల �� ర� లక� అ���� ప�శ�లక� ��త ర�పంల� సమ���నం ఇ�ే� 
అవ�ాశం ఉంట�ం��. ధన��ా��ల� అభ�ర�� ల� మ��య� గ�� ��ౖ�. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=te&u=http://rrisdpta.org

